
 i 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLUCOMANANO ESTERIFICADO EM RAÇÕES DE FRANGOS DE 
CORTE ALIMENTADOS COM MILHO CONTAMINADO POR 

FUMONISINAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Miranda de Oliveira 
Orientador: Prof. Dr. José Henrique Stringhini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2012 



 ii 

 



 iii 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLUCOMANANO ESTERIFICADO EM RAÇÕES DE FRANGOS DE 
CORTE ALIMENTADOS COM MILHO CONTAMINADO POR 

FUMONISINAS  
 
 
 
 

Dissertação apresentada como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Mestre em 
Ciência Animal junto à Escola de Veterinária e 
Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 
 
 
 
Área de Concentração: Produção Animal 
 
 
 
Orientador: 
Prof. Dr. José Henrique Stringhini 
Comitê de Orientação: 
Prof.a Dra. Fernanda Rodriques Taveira 
Rocha (UEG) 
Prof.a Dra. Maria Auxiliadora Andrade (UFG) 

 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2012 



 iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

GPT/BC/UFG 

 
 

 
O494g 

 

Oliveira, Eduardo Miranda. 
Glucomanano esterificado em rações de frangos de corte 

alimentados com milho contaminado por fumonisinas 

[manuscrito] / Eduardo Miranda de Oliveira. - 2012. 
        47 f.  

 

Orientador: Prof. Dr. José Henrique Stringhini; Co-
orientadores: Profª. Drª. Fernanda Rodrigues Taveira Rocha, 

Profª. Drª. Maria Auxiliadora Andrade. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Escola de Veterinária e Zootecnia, 2012. 
       Bibliografia. 

Inclui lista de tabelas. 

 
1. Milho contaminado – Frango de corte – Alimentação e 

 Rações. 2. Glucomanano esterificado. I. Título.  

 

CDU:633.15:636.5 
 

  

 

 

 

 



 v 

 



 vi 

DEDICATÓRIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dedico aos meus pais Degoberto Miranda de Oliveira e 

Sônia Cristina de Oliveira, pelo apoio, incentivo, educação e 

por sempre acreditarem na minha capacidade. Sem ambos eu 

não seria capaz de conquistar mais esse objetivo, procurando 

ser motivo de orgulho e dedicação durante a vida toda. À vocês 

dedico esta tão importante vitória. 
 



 vii 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Primeiro agradeço a Deus, por ter me dado enorme apoio e 
oportunidade de alcançar esta grande conquista. 

A toda minha família, em especial ao meu pai Degoberto Miranda de 
Oliveira, pelo apoio, incentivo, educação e busca do meu crescimento profissional 
e pessoal. 

Ao professor José Henrique Stringhini, pela dedicação, disposição, 
orientação e profissionalismo durante a realização deste trabalho. 

A professora co-orientadora, amiga, companheira Fernanda Rodrigues 
Taveira Rocha, pela vontade, disposição e ajuda no meu crescimento profissional. 

 Aos professores Emmanuel Arnhold, Maria Auxiliadora de Andrade 
pela confiança, cumplicidade, e amizade. 

Aos professores da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Federal de Goiás que se dedicaram e compartilharam suas 
experiências, e conhecimentos, oferecendo uma formação completa. 

 Aos amigos de Mestrado: Fernanda, Raquel, e Doutorado: Bruno 
Moreira, Bruno Fortes, Candice, Januária, Maria Juliana, Natali, Paulo Ricardo, 
pela amizade, momentos de alegria e ajuda no dia-a-dia. 

 Aos amigos e colegas de trabalho: Fabyola, Janaina, Maryelle, Michel, 
Myhair, Rafael, Rejane, Renata, Samuel pela colaboração indispensável no 
trabalho de pesquisa. 

 À empresa Asa Alimentos S/A pela credibilidade e apoio com a doação 
das aves para realização do experimento. 

 À empresa Alltech do Brasil pela doação do produto. 

 E para aqueles que de maneira direta ou indireta contribuíram para o 
desenvolvimento do experimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 



 viii 

 
 

CAPITULO 1 

1 Considerações iniciais................................................................................. 01 

2  Referências................................................................................................. 07 

 

CAPÍTULO 2 

 Desempenho e metabolizabilidade de nutrientes de frangos de corte 

alimentados com milho contaminado por fumonisinas e glucomanano 

esterificado.................................................................................................... 

 Resumo....................................................................................................... 10 

 Abstract....................................................................................................... 11 

1 Introdução................................................................................................... 12 

2 Material e métodos...................................................................................... 13 

3 Resultados e discussão.............................................................................. 16 

4 Conclusão................................................................................................... 23 

5 Referências................................................................................................. 23 

 

CAPÍTULO 3 

 Pesos relativos e comprimento de orgãos do sistema digestório e 

histomorfometria intestinal de frangos de corte alimentados com milho 

contaminado por fumonisinas e glucomanano 

esterificado.................................................................................................. 

 Resumo....................................................................................................... 27 

 Abstract....................................................................................................... 28 

1 Introdução................................................................................................... 29 

2  Material e métodos...................................................................................... 30 

3  Resultado e discussão................................................................................ 33 

4  Conclusão................................................................................................... 44 

5  Referências................................................................................................. 44 

 

CAPÍTULO 4 

 Considerações finais................................................................................... 47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 



 ix 

 
CAPÍTULO 2  
TABELA 1 Composição percentual e nutricional das rações experimentais 

fornecidas aos frangos de corte.................................................. 
 

 
15 

TABELA 2 Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas 
contendo milho contaminado por fumonisinas e glucomanano 
esterificado (GME) aos sete dias de idade.................................. 
 

 
 
17 

TABELA 3 Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas 
contendo milho contaminado por fumonisinas e glucomanano 
esterificado (GME) aos 14 dias de idade..................................... 
 

 
 
17 

TABELA 4 Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas 
contendo milho e contaminado por fumonisinas e glucomanano 
esterificado (GME) aos 21 dias de idade..................................... 
 

 
 
18 

TABELA 5 Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas 
contendo milho contaminado por fumonisinas e glucomanano 
esterificado (GME) aos 28 dias de idade..................................... 
 

 
 
19 

TABELA 6 Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas 
contendo milho contaminado por fumonisinas e glucomanano 
esterificado (GME) aos 35 dias de idade..................................... 
 

 
 
20 

TABELA 7 Metabolizabilidade de nutrientes de dietas contendo milho 
naturalmente contaminado por fumonisinas e glucomanano 
esterificado (GME) para frangos de corte no período de quatro 
a sete dias de idade..................................................................... 
 

 
 
 
21 

TABELA 8 Metabolizabilidade de nutrientes de dietas contendo milho  
contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 
(GME) para frangos de corte no período de 18 a 21 dias de 
idade............................................................................................
. 

 
 
 
22 

TABELA 9 
 
 
 
 

Metabolizabilidade de nutrientes de dietas contendo milho 
contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 
(GME) para frangos de corte no período de 36 a 39 dias de 
idade............................................................................................ 

 
 
 
23 

CAPÍTULO 3  
TABELA 1 Composição percentual e nutricional das rações experimentais 

fornecidas aos frangos de corte.................................................. 
 

 
32 

TABELA 2 Pesos relativos e comprimento de órgãos do sistema digestório 
de frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 
contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 
(GME) aos sete dias de idade...................................................... 
 

 
 
 
34 



 x 

TABELA 3 Pesos relativos e comprimento de órgãos do sistema digestório 
de frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 
contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 
(GME) aos 21 dias de idade........................................................ 
 

 
 
 
35 

TABELA 4 Pesos relativos e comprimento de órgãos do sistema digestório 
de frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 
contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 
(GME) aos 35 dias de idade........................................................ 
 

 
 
 
36 

TABELA 5 Altura de vilosidade (AV) e profundidade de cripta (PC) e 
relação vilo:cripta dos segmentos do intestino delgado de 
frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 
contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 
(GME) aos sete dias de idade...................................................... 
 

 
 
 
 
38 

TABELA 6 Altura de vilosidade (AV) e profundidade de cripta (PC) e 
relação vilo:cripta dos segmentos do intestino delgado de 
frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 
contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 
(GME) aos 21 dias de idade........................................................ 
 

 
 
 
 
39 

TABELA 7 Altura de vilosidade (AV) e profundidade de cripta (PC) e 
relação vilo:cripta dos segmentos do intestino delgado de 
frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 
contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 
(GME) aos 35 dias de idade........................................................ 
 

 
 
 
 
43 

 

 

 

 

 



 xi 

RESUMO 

 
Foi conduzido um experimento com 420 pintos, machos, Cobb 500, com peso 
médio inicial de 44,6g ± 0,5g, alimentados com milho contaminado por 
fumonisinas nas rações e adicionados ou não com adsorvente de micotoxinas à 
base de glucomanano esterificado (GME) nas concentrações de 0 e 0,1% na 
dieta. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 
3 x 2 + 1 (três períodos de exposição ao milho contaminado por fumonisinas: 7, 
21 e 35 dias), e (duas dosagens do adsorvente: 0 e 0,1%) e (tratamento controle:  
milho não contaminado por fumonisinas) totalizando sete tratamentos com cinco 
repetições de 12 aves cada. Foram elaboradas rações pré-iniciais, iniciais e de 
crescimento com milho contaminado ou não por fumonisinas e adicionadas ou 
não de GME. As rações foram à base de milho e farelo de soja e formuladas de 
acordo com as exigências nutricionais propostas pelas tabelas brasileiras. Foram 
avaliados o ganho de peso, o consumo de ração, a conversão alimentar e a 
viabilidade aos sete, 14, 21, 28 e 35 dias de idade e a metabolizabilidade da 
matéria seca, do extrato etéreo e da proteína bruta em três ensaios metabólicos 
conduzidos de quatro a sete dias, de 18 a 21 dias, e de 36 a 39 dias de idade. 
Avaliou-se também o peso relativo e o comprimento de órgãos do sistema 
digestório, a altura de vilos e a profundidade de criptas da mucosa intestinal aos 
sete, 21 e 35 dias de idade. A análise estatística foi realizada por intermédio do 
Software R e o teste de Tukey (5%) para comparação das médias. A 
suplementação de 0,1% do adsorvente de micotoxina à base de GME contendo 
milho contaminado por fumonisinas não influenciou o desempenho, porém foi 
capaz de manter o coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo em frangos 
de corte. Para o peso relativo e o comprimento de órgãos do sistema digestório 
verificou-se que o tempo de exposição ao milho contaminado por fumonisinas 
provocou uma redução do comprimento do intestino grosso e a presença do 
aditivo não minimizou os efeitos das fumonisinas. Os demais órgãos do sistema 
digestório não foram afetados pelos tratamentos. Não houve interação (P>0,05) 
entre a fumonisina e o GME para altura de vilo, profundidade de cripta e relação 
vilo:cripta do duodeno, jejuno e íleo aos sete dias de idade. Aos 21 dias, frangos 
alimentados com milho contaminado por fumonisinas com ou sem o GME, 
apresentaram menor altura de vilo do duodeno, do jejuno e do íleo, menor 
profundidade de cripta do duodeno, do íleo e menor relação vilo:cripta do íleo se 
comparadas às aves que se alimentaram de milho não contaminado em suas 
dietas (P<0,05). Aos 35 dias verificou-se que a presença da fumonisina pode 
prejudicar a mucosa e a saúde intestinal dos frangos e que a adição do GME 
pode colaborar para reduzir a reação inflamatória e exercer efeito benéfico da 
mucosa intestinal. 
 
 
Palavras-chave: adsorvente, avicultura, grãos, micotoxinas, nutrição 
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ABSTRACT 
Sterified glucomanann in broiler diets fed corn contaminated with 

fumonisins 
 

An experiment with 420 broiler chicks, male Cobb 500, with average weight of 
44.6 g ± 0.5 g, was conducted to evaluate corn contaminated with fumonisins in 
diets containing or not mycotoxin absorbent based on sterified glucomannan 
(GME) at 0 and 0.1% diet concentration. Chicks were allotted in a completely 
randomized design and factorial arrangement 3 x 2 + 1 (time of exposition to 
contaminated corn – seven, 21 and 35 days), adsorbent addition (0 and 0.1% in 
the diet) and control diet (corn non-contaminated with fumonisins) totalizing seven 
treatments with five replicates of 12 birds each. The diets formulated were pre-
starter, starter and growth containing contaminated corn by fumonisins with GME. 
Diets were based on corn and soybean meal to attend nutritional requirements 
proposed by Brazilian Tables. Variables evaluated were: weight gain, feed intake, 
feed conversion and livability at seven, 14, 21, 28 and 35 days of age. 
Metabolizability coefficient of dry matter, ether extract and protein in three 
metabolic assays were carried out from four to seven days, 18 to 21 days and 36 
to 39 days of age. We also evaluated relative weight and length digestive organs, 
villous height and crypt depth of small intestine at seven, 21 and 35 days of age. 
Statistical analysis were performed with R software and average compared by 
Tukey test (5%). Supplementation of 0.1% of mycotoxin absorbant based on GME 
containing corn contaminated with fumonisins showed no positive affects on 
performance, but was able to maintain the coefficient of ether extract 
metabolizability in broilers. For the relative weight and length digestive organs was 
found that the duration of exposure to corn contaminated with fumonisin caused a 
reduction in the length of the large intestine and the presence of the additive 
showed no reduction on effects of fumonisins. Other organs of the digestive 
system weren´t affected by treatments. There was no significant interaction 
(p>0.05) between fumonisin and GME for villous height, crypt depth and relation 
villous:crypt in the duodenum, jejunum and ileum to seven days of age. On day 21, 
birds fed contaminated corn with fumonisins with or without the GME had lower 
villous height of duodenum, jejunum and ileum, and lower crypt depth in the 
duodenum, ileum and lower relation villous:crypt in the ileum compared to the 
birds that fed non-contaminated corn with fumonisins (p<0.05). At 35 days it was 
found that the presence fumonisin affect the intestine and the addition of GME can 
collaborate to reduce inflammatory reaction and express benefic effect the 
intestine. 
 
 
Key words: absorbant, poultry, grains, mycotoxins, nutrition 
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CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 O milho (Zea Mays L.) é um dos principais cereais cultivados no mundo 

e fornece produtos amplamente utilizados na alimentação humana, animal e 

matérias-prima para indústrias, principalmente em função da natureza das 

reservas acumuladas (DOURADO NETO & FANCELLI, 2000). De acordo com o 

levantamento divulgado pelo IBGE (2011), as safras brasileiras de milho 

alcançaram 56,4 milhões de toneladas, com destaque para as três maiores 

regiões produtoras: Sul (45,2%), Sudeste (27,8%) e Centro-Oeste (12,9%). Como 

alimento esse grão é uma importante fonte de energia e aminoácidos na 

alimentação de aves e suínos e a demanda por produto de qualidade para manter 

o sistema competitivo é uma premissa (BUTOLO, 2010).  

 O milho é considerado um alimento energético por sua composição 

predominante de carboidratos (amido) e lipídeos (óleo), bastante empregado na 

produção de rações, na alimentação humana, e na indústria para a produção de 

amido, álcool, flocos alimentícios, bebidas e outros produtos (MATOS, 2007). A 

maneira pela qual a população mais consome o milho é indiretamente pela 

ingestão de produtos animais como carne, leite e ovos (LIMA, 2001). 

 Na produção de rações para frangos, o milho é empregado em até 80% 

da composição das dietas, contribuindo para a produção dos 12,23 milhões de 

toneladas de carne de frango produzidos no mercado brasileiro, sendo 69% ao 

mercado interno, 31% para exportações e um consumo per capita de 44 quilos de 

carne de frango (UBABEF, 2011). Sem dúvida, o milho continua sendo o principal 

macro ingrediente para a produção de ração e por isso torna-se necessário 

atentar para a sua qualidade (RUFATTO et al., 2000). 

 Devido a sua alta qualidade nutricional o milho acaba sendo exposto à 

contaminação por alguns microrganismos, principalmente fungos micotoxigênicos 

como do gênero Fusarium, que têm sido alvo de intensa investigação devido à 

elevada freqüência em milho e derivados (MUNKVOLD & DESJARDINS, 1997). 

 As fumonisinas são compostos metabólicos secundários produzidos 

por fungos do gênero Fusarium, e constituem um grupo de micotoxinas que 

contaminam o milho e seus derivados e que pode provocar distúrbios na saúde 

dos animais com perdas econômicas significativas (BUTOLO, 2010).  
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TESSARI et al. (2005) avaliaram os efeitos da aflatoxina B1 (AFB1) e 

da fumonisina B1 (FB1) sobre os níveis séricos da enzima aspartato amino-

transferase (AST) e de proteínas totais de frangos de corte alimentados com 

ração contendo as toxinas isoladas e em associação nos níveis de 0,50ppm e 

200ppm de aflatoxina B1 (AFB1) e 0,50ppm e 200ppm de fumonisina B1 (FB1). 

Concluíram que a intoxicação de frangos de corte com AFB1 e FB1, isoladas ou 

associadas, causa um aumento na concentração sérica de AST e uma redução 

nos níveis de proteínas totais após 20 dias de exposição contínua à ração 

contaminada.  

 Os fungos presentes nos grãos causam perdas consideráveis, pois 

alteram a composição nutricional desses ingredientes e geram quedas nos teores 

de matéria seca, degradação de carboidratos, proteínas, e produção de odores 

desagradáveis (SANTIN, 2000; BIAGI et al., 2002). 

 OLIVEIRA et al. (2009) determinaram o conteúdo nutricional e a 

contagem de fungos e bolores do milho, do sorgo, do farelo de soja e da ração 

para frangos armazenados com diferentes teores de umidades (10% e 20%). Os 

autores verificaram diferenças entre os ingredientes utilizados e os dias 

acrescentados, com aumento nas colônias de fungos e na perda do valor 

nutricional. Na avaliação do crescimento de fungos e de bolores verificou-se que o 

milho foi o ingrediente mais susceptível ao desenvolvimento desses 

microrganismos. Isto mostra que esse alimento é mais vulnerável à contaminação 

fúngica e a consequente produção de toxinas. 

 A deterioração dos grãos de milho e a consequente proliferação 

fúngica começam em condições de campo, sendo decorrente de variações 

climáticas existentes entre as regiões de produção agrícola, principalmente para 

umidade relativa do ar e temperatura ambiente. Além disso, o ataque de lagartas 

na espiga sem adequado controle, a alta precipitação pluviométrica por ocasião 

da colheita, e o mau empalhamento da espiga, são fatores que contribuem para o 

aumento da ocorrência de grãos ardidos de milho (PINTO et al., 2007). 

Diante disso, é interessante que a colheita ocorra logo após a 

maturidade fisiológica da planta, ou seja, momento em que os grãos de milho 

apresentam maior qualidade, acúmulo de massa seca e baixa incidência de 

fungos toxigênicos. No caso do milho, a colheita mecânica é indicada quando a 
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umidade dos grãos estiver entre 20% a 24% e para colheita em espigas 18% a 

22% (BUTOLO, 2010). 

MARQUES et al. (2009) trabalharam com híbridos comerciais de milho 

em função da umidade de colheita e concluíram que a antecipação da colheita do 

milho pode contribuir com o melhor aproveitamento do potencial produtivo, desde 

que a secagem seja realizada o mais breve possível. O desenvolvimento de 

híbridos resistentes a fungos toxigênicos também contribui para a manutenção da 

qualidade sanitária dos grãos.  

A proliferação fúngica e a produção de seus metabólitos tóxicos 

também podem ocorrer em outros pontos da cadeia produtiva, seja durante o 

armazenamento, o transporte, dentro da fábrica de rações e nas próprias granjas 

(ROMANI et al., 2006). Em condições de armazenagem, as medidas de 

conservação pós-colheita do milho iniciam-se pelo transporte e pela secagem dos 

grãos de forma imediata. A alta umidade favorece as condições ao 

desenvolvimento fúngico e aumenta as perdas de peso devido ao aceleramento 

do processo respiratório dos grãos, causando elevação da temperatura e 

deterioração do produto (LIMA, 2001).  

Associada aos cuidados durante o transporte e a armazenagem, a pré-

limpeza é uma prática que permite que todas as operações sejam efetuadas com 

mais facilidade e eficiência, porém não é suficiente para que seja eliminados os 

riscos de contaminação por insetos e fungos. A limpeza da massa dos grãos 

também é fundamental, pois a deterioração dos grãos inicia-se nas regiões de 

acúmulo de fragmentos do produto e de pó (BIAGI et al., 2002). 

A secagem consiste em reduzir o excesso de água do produto para 

diminuir a atividade respiratória do grão e permitir o armazenamento por um 

período maior sem danos às suas características físico-químicas. Para a secagem 

dos grãos de milho é recomendado a temperatura de 90°C e evitam-se as mais 

elevadas (até 140°C), que podem causar quebras e fissuras nos grãos, 

prejudicando a qualidade da estocagem (BUTOLO, 2010).  

No período de armazenagem, a melhor conservação dos grãos é 

obtida em baixas temperaturas, pois a velocidade das reações químicas e 

enzimáticas é reduzida (BIAGI et al., 2002). O resfriamento dos grãos em até 8°C 
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nas regiões temperadas e de 15 a 17°C nas subtropicais é suficiente para deter a 

proliferação de insetos e limitar a contaminação fúngica (EICHELBERGER, 2000). 

O excesso de umidade do grão representa um dos fatores que 

resultam na perda do produto devido à sua associação a outros fatores, como a 

temperatura ambiental, umidade relativa do ar e acabam proporcionando um 

substrato ideal para proliferação microbiana e de insetos (BIAGI et al., 2002). A 

umidade recomendada para o armazenamento é de 13% a 14% quando a granel 

(BUTOLO, 2010).  

O controle da presença de insetos, a limpeza, a desinfestação 

periódica dos silos, colher amostras em diversos pontos do armazém ou do 

caminhão e evitar períodos prolongados ou superiores a um ano de 

armazenamento são fatores que também contribuem para o não desenvolvimento 

desses microorganismos (EICHELBERGER, 2000). Lotes de grãos com suspeita 

de contaminação devem ser analisados e, se houver contaminação por 

micotoxinas, estes grãos podem causar problemas à saúde humana, pois existe a 

possibilidade da presença de resíduos nos alimentos, podendo causar lesões 

hepáticas e ter efeito carcinogênico (LIMA, 2001).  

Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos que se 

desenvolvem naturalmente em produtos alimentícios e são capazes de originar 

ampla variedade de efeitos negativos em animais vertebrados, incluindo o homem 

(COULOMBE, 1991). A exposição às toxinas ocorre, predominantemente, pela 

ingestão de alimentos contaminados, sobretudo cereais utilizados na preparação 

de rações, como milho, trigo, amendoim e sorgo entre outros grãos (CHU, 1991). 

Existem várias micotoxinas que podem ser encontradas no milho 

dentre elas destacam-se as produzidas pelos gêneros Fusarium (fumonisinas e 

zearalenona), Aspergillus (aflatoxinas e ocratoxina) e Penicillium (ocratoxina) que, 

além de comprometerem as sementes também levam à intoxicação dos animais 

(CORRÊA, 2007).  

As fumonisinas constituem um grupo com mais de 16 diferentes tipos já 

identificados, porém a forma predominante é a fumonisina B1 (FB1), que também 

apresenta maior toxicidade (LEESON et al., 1995). São compostos metabólicos 

secundários produzidos por fungos do gênero Fusarium, e constituem um grupo 

de micotoxinas que contaminam o milho e seus derivados e que pode provocar 
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distúrbios na saúde dos animais com perdas econômicas significativas (BUTOLO, 

2010). 

As fumonisinas são estruturalmente semelhantes aos precursores dos 

esfingolipídeos, uma classe de lipídeos de membrana que apresentam importante 

papel na regulação celular. Esses compostos inibem a enzima ceramida 

sintetase, uma enzima chave na biossíntese dos esfingolipídeos, causando 

acúmulo de esfinganina e redução dos esfingolipídeos, complexos importantes 

nas funções celulares (TURNER et al., 1999). Em equinos o consumo de milho 

contaminado por fumonisinas pode causar a leucoencefalomálacia eqüina 

(LEME), doença que geralmente resulta a morte dos animais em poucas horas. 

Em suínos, a ingestão da fumonisina pode causar a síndrome de edema 

pulmonar e estudos têm demonstrado que a exposição a fumonisina resulta em 

nefrotoxidade e hepatotoxidade em todas as espécies animais (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000). 

TESSARI et al. (2006) avaliaram os parâmetros hematológicos de 

frangos de corte alimentados com rações contendo aflatoxinas (AFB1) e 

fumonisinas (FB1) de forma isolada e em associação (0,50ppm e 200ppm 

respectivamente). Os autores observaram que as aves alimentadas com 

micotoxinas apresentaram um quadro de anemia severa com menores valores 

para hematócrito, hemoglobina e número de hemácias, principalmente para os 

grupos que receberam maiores dosagens dessas toxinas em associação.  

Além disso, a intoxicação pelo consumo de alimentos contendo 

micotoxinas leva ao aparecimento de lesões difusas, especialmente, em órgãos 

epitelióides como fígado, os rins, o tecido epitelial e sistema nervoso central. Em 

muitos casos, seus efeitos podem ser potencializados pela ocorrência de mais de 

uma toxina simultaneamente (UTTPATEL, 2007). A maioria das micotoxinas afeta 

órgãos, tecidos e induz vários processos patológicos, tais como neoplasia, 

mutagênese, teratogênese, imunossupressão entre outras (FERNANDEZ et al., 

1997; FERNANDES, 2004). 

A melhor forma de evitar a presença das micotoxinas nas dietas 

animais é prevenir a sua formação. Adotar práticas que diminuam a presença de 

insetos nas lavouras de grãos, monitorar a umidade e a temperatura de 

armazenagem das matérias primas e das rações, e utilizar ácidos orgânicos se 
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necessário, são medidas de grande importância para impedir as condições ótimas 

para o desenvolvimento fúngico e a conseqüente produção de suas toxinas 

(BUTOLO, 2002). 

No entanto, em muitas situações, por causa de questões de ordem 

prática e econômica, não é possível atender a essas exigências, e se faz 

necessário o controle das toxinas já formadas (SANTIN, 2000; SANTURIO, 2000). 

Uma das formas mais utilizadas para conter micotoxinas em alimentos é o uso de 

substâncias adsorventes. Os adsorventes são coadjuvantes de elaboração e 

elementos profiláticos, visto suas atividades funcionais, sendo suplementos 

adicionados aos alimentos destinados aos animais, e que não são absorvidos no 

trato gastrointestinal. Estes suplementos têm a capacidade de ligar-se às 

micotoxinas de modo a transportá-los de forma parcial ou total para fora do trato 

digestivo, impedindo dessa maneira que ocorra a intoxicação (AROUCA et al., 

2007; GIRISH & SMITH, 2008; GOWDA et al., 2008; BUTOLO, 2010). O principal 

mecanismo de adsorção desses materiais está relacionado com a troca de cargas 

entre o adsorvente e a micotoxina (SANTIN et al., 2001). 

Existem alguns produtos disponíveis no mercado como: carvão ativado, 

argilas de origem vulcânica, aluminossilicatos, bentonita sódica, compostos 

derivados da parede de leveduras vivas, zeolitas e enzimas conjugadas 

(SANTURIO, 2000; BUTOLO, 2002; BUTOLO, 2010). Sendo assim, é importante 

por parte das indústrias exigirem as provas de eficácia desses sequestrantes 

(MALLMANN et al., 2007). 

O uso de adsorventes, naturais ou sintéticos, também é feito na 

tentativa de minimizar os efeitos da ingestão de alimentos contaminados com 

micotoxinas (SWAMY et al., 2002; ARAVIND et al., 2003). Dentre os adsorventes 

mais utilizados, o glucomanano esterificado (GME) constitui-se de composto 

extraído da parede de culturas de leveduras vivas (Sacharomyces cerevisae) e 

oferece a vantagem de não adsorver vitaminas e minerais, aumentando o número 

de anticorpos vacinais contra o vírus da doença de Newcastle e diminuindo os 

efeitos das micotoxinas na digestão, metabolismo e desempenho das aves 

(ARAVIND et al., 2003; CHOWDHURY et al., 2005; GIRISH & SMITH, 2008). 

Com base no exposto, objetivou-se com este estudo avaliar os efeitos 

do glucomanano esterificado no desempenho, na metabolizabilidade de 
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nutrientes, no desenvolvimento de órgãos dos sistemas digestório, e nas 

características morfológicas da mucosa intestinal de frangos de corte alimentados 

com rações contendo milho contaminado por fumonisinas. 
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CAPITULO 2. DESEMPENHO E METABOLIZABILIDADE DE NUTRIENTES 

DE FRANGOS DE CORTE ALIMENTADOS COM MILHO 

CONTAMINADO POR FUMONISINAS E GLUCOMANANO 

ESTERIFICADO  

 
RESUMO: Foram utilizados 420 pintos de corte, machos Cobb 500, com peso 
médio inicial de 44,6g ± 0,5g, criados em baterias até 39 dias de idade, 
alimentados com rações contendo milho contaminado ou não por fumonisinas e 
adicionados ou não com aditivo adsorvente de micotoxinas à base de 
glucomanano esterificado (GME) nas concentrações de 0 e 0,1% da dieta. O 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 2 + 
1 (três períodos de exposição ao milho contaminado por fumonisinas: 7, 21 e 35 
dias), e (duas dosagens do adsorvente: 0 e 0,1% de GME) e (tratamento controle: 
milho não contaminado por fumonisinas) totalizando sete tratamentos e cinco 
repetições de 12 aves cada. As rações foram isonutritivas à base de milho e farelo 
de soja atendendo as exigências nutricionais propostas pelas tabelas brasileiras. 
Foram avaliados o ganho de peso, o consumo de ração, a conversão alimentar, a 
viabilidade aos sete, 14, 21, 28 e 35 dias de idade e a metabolizabilidade da 
matéria seca, do extrato etéreo e da proteína bruta em três ensaios metabólicos 
conduzidos de quatro a sete, de 18 a 21, e 36 a 39 dias de idade para o 
experimento. A análise estatística foi realizada por intermédio do Software R e o 
teste de Tukey (5%) para comparação das médias. Aos sete dias aves 
alimentadas com milho contaminado por fumonisinas, adicionados ou não de 
GME, apresentaram menor peso final, ganho de peso, e consumo de ração se 
comparadas à dieta controle. Aos 14 dias, aves alimentadas com milho 
contaminado por fumonisinas com ou sem GME apresentaram menor consumo 
de ração e aos 21 dias não houve diferença entre os parâmetros avaliados. Aos 
28 e 35 dias, o tempo de exposição ao milho contaminado por fumonisinas foi 
determinante para uma piora no peso final, e no ganho de peso das aves e o 
GME não foi capaz de minimizar os efeitos da contaminação fúngica. Entre quatro 
e sete dias houve piora dos índices metabólicos, especialmente para o coeficiente 
de metabolizabilidade da matéria seca, coeficiente de metabolizabilidade do 
nitrogênio, do balanço de nitrogênio, extrato etéreo e coeficiente de 
metabolizabilidade do extrato etéreo para as aves que se alimentaram de milho 
contaminado com ou sem o adsorvente se comparados ao tratamento controle. A 
adição de GME não melhorou o balanço de nitrogênio e o coeficiente de 
metabolizabilidade do nitrogênio, tendo inclusive efeito negativo para essas 
variáveis. Entre 18 e 21 dias observou-se que o tempo de exposição ao milho 
contaminado reduziu os valores para coeficiente de metabolizabilidade do 
nitrogênio, do extrato etéreo e o coeficiente de metabolizabilidade do extrato 
etéreo. Entre 36 e 39 dias o GME não minimizou os efeitos da fumonisina para o 
balanço de nitrogênio e extrato etéreo, porém foi capaz de manter o coeficiente de 
metabolizabilidade do extrato etéreo, demonstrando que a presença do aditivo 
pode melhorar a metabolizabilidade da gordura, principal substrato para 
desenvolvimento do fungo. 
 
Palavras chave: adsorvente, frangos, fungos, grãos, metabolismo, nutrição  



 11 

CHAPTER 2. PERFORMANCE AND METABOLIZABILITY OF NUTRIENTS 

BROILERS FED DIETS CONTAINING CORN CONTAMINATED 

WITH FUMONISINS AND STERIFIED GLUCOMANANN 

 
ABSTRACT: 420 broiler chicks, male Cobb 500, with average weight of 44.6 g ± 
0.5 g, Were raised in brooded batteries until 39 days of age in order to evaluate 
diets containing corn contaminated with fumonisins and added a mycotoxin 
absorbent based on sterified glucomannan (GME) at 0.1% concentration. Birds 
were allotted in a completely randomized design and factorial arrangement 3 x 2 + 
1 (time of exposition to contaminated corn – seven, 21 and 35 days), and the 
adsorbent addition (0 and 0.1% in the diet) and control diet (non-contaminated 
corn with fumonisins) totalizing seven treatments with five replicates of 12 birds 
each. Diets were isonutritive based on corn and soybean meal to attend nutritional 
requirements proposed by Brazilian Tables. Variables evaluated were: weight 
gain, feed intake, feed conversion and viability at seven, 14, 21, 28 and 35 days of 
age and metabolizability of dry matter, ether extract and protein in three metabolic 
assays were performed from four to seven days, 18 to 21 days and 36 to 39 days 
of age. Statistical analysis were performed with R software and average compared 
by Tukey test (5%). At seven days of age, chicks fed contaminated corn with 
fumonisins presented reduced final weight, weight gain and feed intake compared 
to control diet. At 14 days, chicks fed contaminated corn with fumonisins added or 
not GME presented reduced feed intake, however no difference was seen at 21 
days of age. At 28 and 35 days of age, the lengh of time that broilers were 
exposed to contaminated corn was the most important factor reduce the final 
weight and weight gain, and GME wasn´t able to minimize the effects of fungi 
contamination. Between four and seven days there was a reduced metabolic 
rates, especially for the metabolizability coefficient of dry matter, metabolizability 
coefficient of nitrogen, nitrogen balance, ether extract and metabolizability 
coefficient ether extract chicks fed contaminated corn with or not mycotoxin 
absorbent compared to control diet. In addition, GME reduced nitrogen balance 
and metabolizability coefficient of nitrogen, with negative effects for these 
variables. Between 18 and 21 days of age the metabolizability and balance values 
were reduced as the time of exposition to the fumonisin increased. Between 36 
and 39 days of age, GME was not able to minimize effects fumonisin for balance 
of nitrogen and ether extract, but was able to maintain metabolizability of ether 
extract, demonstrating that the presence of the additive can improve fat, mains 
substrate for fungi development. 
 
Key words: absorbent, poultry, fungi, grains, metabolism, nutrition 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Dentre as substâncias associadas à qualidade dos grãos de milho e a 

produção de rações destacam-se vírus, bactérias, protozoários, porém, em sua 

grande maioria, os fungos são considerados os mais importantes, pois estes 

microrganismos são capazes de produzir micotoxinas e, portanto, considerados 

toxigênicos (WANGIKAR et al., 2005). 

 Sementes e grãos podem ser armazenados por vários meses ou anos 

com perdas qualitativas e quantitativas que podem ser bem pequenas. No 

entanto, em condições impróprias podem ser infectados, contaminados por 

micotoxinas ou deteriorados por fungos em questão de horas ou dias (LAZZARI, 

1999). 

 A qualidade e a perda de grãos são comprometidas e ocasionadas pela 

colheita inadequada, pela presença de pragas na lavoura e nos armazéns, pela 

infestação de insetos, restos da lavoura e subprodutos. Essa deterioração dos 

grãos predispõe à contaminação fúngica e produção de micotoxinas que geram 

reflexos à saúde humana e animal (BUTOLO, 2002).  

 No campo e nos locais de armazenamento de grãos, os principais 

fungos encontrados no milho são os dos gêneros Fusarium, Aspergillus e 

Penicillium sendo responsáveis pela redução da qualidade sanitária e nutricional 

desses grãos e rações produzidas, além de intoxicar os animais (SANTIN, 2000; 

BIAGI et al., 2002; CORRÊA, 2007). 

 Os fungos contaminantes de grãos causam perdas consideráveis, que 

não estão relacionados apenas aos metabólitos tóxicos que produzem, mas sim a 

alteração do perfil e valor nutricional desses ingredientes, podendo oxidar 

vitaminas e lipídeos, alterar o nível de matéria seca, reduzir o nível de energia do 

alimento e alterar seu perfil de aminoácidos resultando em baixos rendimentos 

produtivos (BIAGI et al., 2002; OTT et al., 2004; BUTOLO, 2010).  

 A toxidade das micotoxinas nos animais geralmente apresenta-se de 

forma crônica e se manifesta como imunossupressão e interferência na eficiência 

produtiva, podendo causar uma alta mortalidade (BUTOLO, 2010). Aves 

intoxicadas por fumonisinas apresentam diarréia, lesões orais, baixo desempenho 

produtivo, aumento de peso do fígado, dos rins e pâncreas, redução do baço e do 
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coração. Quanto às lesões histopatológicas destacam-se a necrose hepática, e 

hiperplasia hepatocelular moderada e difusa e hiperplasia biliar (KUBENA et al., 

1997). 

 Para armazenar sementes, grãos e produtos industrializados como os 

alimentos e as rações com sucesso é imprescindível, a adoção de medidas que 

previnam o desenvolvimento de fungos e insetos (LAZZARI, 1999). Adotar 

práticas que diminuam a presença de insetos e de roedores nas lavouras, utilizar 

genótipos de plantas mais resistentes aos fungos, controlar a temperatura e a 

umidade durante a armazenagem de forma adequada, e o uso de adsorventes de 

micotoxinas compreendem importantes ferramentas de controle para a infestação 

fúngica e a contaminação por toxinas (SANTIN, 2000; SANTURIO, 2000). 

Estudos têm sido feitos quanto ao uso de adsorventes, sejam eles 

naturais ou sintéticos, na tentativa de minimizar os efeitos da ingestão de 

alimentos contaminados e da toxidade das micotoxinas nas aves (OGUZ et al., 

2002). De acordo com OLVER (1997), os adsorventes possuem a habilidade de 

aderir à micotoxina e impedir sua absorção pelo trato gastrintestinal tornando-a 

inerte e não tóxica para os animais. 

Nesse contexto, estabeleceu-se com o presente estudo, a avaliação in 

vivo do adsorvente de micotoxinas à base de glucomanano esterificado (GME), 

adicionado às rações de frangos de corte produzidas com milho naturalmente 

contaminado e não contaminado por fumonisinas sobre o desempenho de frangos 

de corte e a metabolizabilidade de nutrientes na fase pré-inicial, inicial e 

crescimento. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás, em Goiânia. Foram utilizados 420 pintos de um dia de idade, 

machos, Cobb 500, com peso médio inicial de 44,6g ± 0,5g, vacinados contra a 

doença de Marek no incubatório, e, posteriormente, aos 14 dias de idade, 
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individualmente, via gota ocular, contra a doença de Newcastle. As aves foram 

criadas em baterias até os 39 dias de idade. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 3 x 2 + 1 (três períodos de exposição ao milho contaminado por 

fumonisinas: 7, 21 e 35 dias), e (duas dosagens do adsorvente: 0 e 0,1% à base 

de glucomanano esterificado) e (tratamento controle: milho não contaminado por 

fumonisinas) totalizando sete tratamentos e cinco repetições de 12 aves cada. 

Cada ração foi misturada com grãos de milho de duas qualidades (contaminado 

ou não por fumonisinas) adicionados ou não com aditivo adsorvente de 

micotoxinas à base de glucomanano esterificado (GME), nas concentrações de 0 

e 0,1%. 

Os tratamentos adotados para o experimento foram: 

Tratamento 1 (controle): ração pré-inicial (1 a 7 dias), inicial (8 a 21 dias) e de 

crescimento (22 a 39 dias) com milho não contaminado por fumonisinas e sem o 

produto; 

Tratamento 2: ração pré-inicial com milho contaminado por fumonisinas; 

Tratamento 3: ração pré-inicial com milho contaminado por fumonisinas e 0,1% de 

GME; 

Tratamento 4: ração pré-inicial e inicial com milho contaminado por fumonisinas; 

Tratamento 5: ração pré-inicial e inicial com milho contaminado por fumonisinas e 

0,1% de GME; 

Tratamento 6: ração pré-inicial, inicial e de crescimento com milho contaminado 

por fumonisinas; 

Tratamento 7: ração pré-inicial, inicial e de crescimento com milho contaminado 

por fumonisinas e 0,1% de GME. 

 

As rações foram isonutritivas e isoenergéticas à base de milho e farelo 

de soja (Tabela 1) atendendo as exigências nutricionais de acordo com as tabelas 

brasileiras (ROSTAGNO et al., 2011). Os grãos de milho foram avaliados quanto 

aos aspectos bromatológicos e foram encontrados 8,64% de PB, 5,08% de EE e 

89,2% de MS para o milho contaminado e 8,38% de PB, 4,36% de EE e 90,1% de 

MS para o milho não contaminado nas dietas. Através de amostras enviadas ao 

laboratório veterinário Mercolab da unidade de Cascavel – PR, credenciado junto 
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ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, foram feitas 

análises de micotoxinas e encontrados fumonisinas para o milho contaminado. 

Foram encontrados níveis de 10ppm (partes por milhão) de fumonisinas nas 

amostras de milho, valores superiores aos recomendados pela Comunidade 

Européia (4ppm). (COMMISSION REGULATION 1126/2007). 

TABELA 1. Composição percentual e nutricional das rações experimentais 

fornecidas aos frangos de corte. 

  Rações  
Ingredientes Pré-Inicial Inicial Crescimento 

Milho 56,82 59,32 63,29 
Farelo de Soja 37,32 34,39 29,60 
Óleo Vegetal 1,50 2,37 3,00 
Fosfato Bicálcico 1,92 1,56 1,34 
Calcário Calcítico 0,81 0,85 0,82 
Sal Comum 0,44 0,42 0,40 
DL-Metionina 99% 0,35 0,30 0,29 
L-Lisina HCL 0,34 0,29 0,27 
Suplemento Mineral** e Vitamínico* 0,40 0,40 0,40 
GME ou amido 0,10 0,10 0,10 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Energia metabolizável kcal/kg 2960 3050 3150 
Proteína (%) 22,40 21,20 19,80 
Lisina digestível (%) 1,32 1,21 1,13 
Metionina +Cistina digestíveis 0,95 0,87 0,82 
Cálcio (%) 0,92 0,84 0,75 
Fósforo disponível (%) 0,47 0,40 0,35 
Sódio (%) 0,22 0,21 0,20 
* Suplemento vitamínico e mineral para frangos de corte, níveis de garantia por quilograma de 
produto: 3.125.000 UI Vitamina A, 550.000 UI Vitamina D3, 3.750 mg Vitamina E, 625 mg Vitamina 
K3, 250 mg Vitamina B1, 1.125 mg Vitamina B2, 250 mg Vitamina B6, 3.750mg Vitamina B12, 
9.500 mg Niacina, 3.750 mg Pantotenato de cálcio, 125 mg Ácido fólico, 350.000 mg DL-
metionina, 150.000 mg Cloreto de colina 50%, 12.500 mg Promotor de crescimento, 15.000 mg 
coccidiostático, 50 mg Selênio, 2.500 mg Antioxidante, 1.000 g Veículo q.s.p. **Suplemento 
mineral – Manganês 150.000mg, Zinco 100.000mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 
1.500mg. 

 

As variáveis avaliadas foram o ganho de peso, o consumo de ração, o 

índice de conversão alimentar, a viabilidade e o coeficiente de metabolizabilidade 

da matéria seca, do extrato etéreo e da proteína bruta. As aves foram pesadas 

com um, sete, 14, 21, 28, e 35 dias de idade, bem como as rações utilizadas e as 

sobras encontradas. 

Foram realizados três ensaios metabólicos durante o experimento pelo 

método da colheita total das excretas, estas colhidas duas vezes ao dia em dois 
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períodos, entre quatro e sete dias, entre os 18 e 21 dias, e 36 e 39 dias de idade. 

Ao final de cada período, as excretas foram pesadas, acondicionadas em sacos 

plásticos e congeladas e as análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás seguindo a 

metodologia descrita por CAMPOS et al. (2004). 

A análise estatística foi realizada por intermédio do Software R (THE R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). Os dados foram submetidos à análise de 

variância, e posteriormente foi adotado o teste de Tukey (5% de probabilidade) 

para comparação das médias. Para comparar as médias dos tratamentos 

alternativos com o controle, foi realizado análise de variância e quando 

significativo realizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade. No ensaio 

metabólico conduzido entre 36 a 39 dias foi realizado o delineamento inteiramente 

casualizado, análise de variância e adotado o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade para comparação das médias. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao avaliar o desempenho aos sete dias de idade observou-se que não 

houve interação (P>0,05) para o milho contaminado por fumonisinas e o 

adsorvente de micotoxinas à base de glucomanano esterificado (GME) (Tabela 2). 

Porém, constatou-se que as aves que receberam rações contendo milho 

contaminado por fumonisinas adicionados ou não de GME, apresentaram menor 

peso final, ganho de peso e consumo de ração se comparadas às aves que 

consumiram milho não contaminado em suas dietas (P<0,05). Estes resultados 

concordam pelos obtidos por ROSTAGNO et al. (2003) e GODOI et al. (2008) que 

verificaram que o milho de baixa qualidade nutricional realmente piora o 

desempenho zootécnico. 

Ao avaliar o desempenho aos 14 dias de idade observou-se que não 

houve interação (P>0,05) para o milho contaminado por fumonisinas e o GME 

(Tabela 3). Verificou-se que aves alimentadas com milho contaminado por 

fumonisinas, adicionados ou não de GME, apresentaram menor consumo de 

ração (P<0,05) se comparadas às aves que ingeriram a ração com milho não 
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contaminado em suas dietas. Provavelmente isso ocorreu devido a menor 

palatabilidade e valor nutricional do milho contaminado. Anteriormente, OTT et al. 

(2004) e PEREIRA et al. (2008) verificaram que dietas elaboradas com milho 

mofado e de baixa densidade afetam de forma negativa o desempenho de 

frangos de corte devido a presença de micotoxinas. 

TABELA 2. Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas contendo 

milho contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 

(GME) aos sete dias de idade 

 MNC¹ Tempo de  
exposição à 
 fumonisina 

GME Média Probabilidade 
CV 
(%)²   Com Sem  FMS¹ GME FMS¹XGME MNC 

PF(g)¹ 183,9 7 dias 169,6y 166,4y 168,0y 0,20 0,71 0,82 <0,01 4,51 

GP(g)¹ 139,1 7 dias 125,2y 122,0y 123,6y 0,23 0,76 0,81 <0,01 6,22 

CR(g)¹ 154,1 7 dias 144,6y 143,2y 143,9y 0,12 0,84 0,64 <0,01 5,66 

CA¹ 1,002 7 dias 1,040 1,060 1,050 0,58 0,93 0,42 0,11 5,12 

VB(%)¹ 100,0 7 dias 100,0 100,0 100,0 - - - - 5,12 

¹MNC, milho não contaminado; FMS; fumonisina, PF, peso final; GP, ganho de peso; CR, 
consumo de ração; CA, conversão alimentar; VB, viabilidade; 
²CV: coeficiente de variação; 
y: diferem de MNC pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

TABELA 3. Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas contendo 

milho contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 

(GME) aos 14 dias de idade  

 MNC¹ 

Tempo de 
exposição à  
fumonisina 

GME 

Média 

Probabilidade 
CV 
(%)² Com Sem FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

PF(g)¹ 
 

418,4 
  

7 dias 414,7 402,3 408,5 0,07 
 
  

0,68 
 
  

0,47 
 
  

0,06 
 
  

4,30 
 
  

14 dias 406,3 405,1 405,7 

Média 410,5 403,7   

GP(g)¹ 
  

373,6 
  

7 dias 370,2 357,9 364,1 0,07 
 
  

0,71 
 
  

0,47 
 
  

0,06 
  
 

4,87 
 
  

14 dias 361,3 360,5 360,9 

Média 365,8 359,2   

CR(g)¹ 
 

540,8 
  

7 dias 534,7 515,7 525,2y 0,11 
 
 

0,46 
 
 

0,35 
 
 

0,04 
 
 

3,79 
 
 

14 dias 529,0 528,3 528,7y 

Média 531,9y 522,0y  

CA¹ 
 

1,370 
  

7 dias 1,399 1,396 1,398 0,60 
 
 

0,82 
 
 

0,88 
 
 

0,13 
 
 

3,68 
 
 

14 dias 1,418 1,418 1,418 

Média 1,409 1,407  

VB(%)¹ 
  

96,0 
  

7 dias 96,1 96,1 96,1 0,18 
 

 

0,18 
 

 

0,18 
 

 

0,92 
 

 

0,39 
 

 
14 dias 96,1 96,1 96,1 
Média 96,1 96,1  

¹MNC, milho não contaminado; FMS, fumonisina; PF, peso final; GP, ganho de peso; CR, 
consumo de ração; CA, conversão alimentar; VB, viabilidade; 
²CV: coeficiente de variação; 
y: diferem de MNC pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Aos 21 dias de idade (Tabela 4) não houve interação entre o milho 

contaminado por fumonisinas e o GME. Não houve diferenças significativas para 

os parâmetros de peso final, ganho de peso, consumo de ração, conversão 

alimentar e a viabilidade (P>0,05). Esses resultados não são corroborados pelos 

obtidos por NUNES et al. (2010) que verificaram que o milho naturalmente 

contaminado com 13ppm de fumonisinas compromete o desempenho das aves 

aos 21 dias de idade e ao utilizar beta-glucanos na concentração de 0,2% 

verificaram que foram capazes de reduzir os efeitos adversos causados pela 

fumonisinas. Isso pode ser justificado pela contaminação fúngica que interfere no 

valor nutricional dos grãos causando piora no desempenho desses animais na 

sua alimentação. 

 

TABELA 4. Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas contendo 

milho contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 

(GME) aos 21 dias de idade 

  
  MNC¹ 

Tempo de  
exposição à 
fumonisina  

GME 

Média  

Probabilidade 
CV 
(%)² Com Sem FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

  
PF(g)¹ 

  

  7 dias 687,3 673,2 680,3      

683,9 21 dias 687,8 669,5 678,7 0,99 0,21 0,86 0,74 3,95 

  Média 687,6 671,4       

GP(g)¹ 
  

 7 dias 642,9 628,8 635,9      

639,1 21 dias 642,8 624,9 633,9 0,98 0,22 0,86 0,76 4,24 

  Média 642,9 626,9       

CR(g)¹ 
  

 7 dias 1059,3 991,9 1025,6      

1023,9 21 dias 1047,9 1022,2 1035,1 0,36 0,46 0,42 0,83 7,91 

  Média 1053,6 1007,1       

CA¹ 
 

 7 dias 1,481 1,418 1,450      

1,418 21 dias 1,465 1,453 1,459 0,16 0,92 0,27 0,75 6,66 

 Média 1,473 1,436       

VB(%)¹ 
 

 7 dias 94,7 94,7 94,7      

94,1 21 dias 94,7 94,5 94,6 0,17 0,21 0,12 0,45 0,98 

 Média 94,7 94,6       

¹MNC, milho não contaminado; FMS, fumonisina; PF, peso final; GP, ganho de peso; CR, 
consumo de ração; CA, conversão alimentar; VB, viabilidade; 
 ²CV: coeficiente de variação. 

 

Nos resultados de desempenho obtidos aos 28 dias (Tabela 5), e aos 

35 dias de idade (Tabela 6) verificou-se que não houve interação para o milho 

contaminado por fumonisinas e o GME (P>0,05). No entanto, o tempo de 

exposição ao milho contaminado por fumonisinas foi determinante para a piora no 
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peso final e no ganho de peso das aves (P<0,05), e que o adsorvente de 

micotoxina à base de glucomanano esterificado não foi capaz de minimizar os 

efeitos deletérios causados pelas fumonisinas para o desempenho. OTT et al. 

(2004) demonstraram atenuação do efeito do milho mofado e de aflatoxinas na 

concentração de 3ppm no desempenho de frangos de corte ao utilizarem 0,1% de 

GME. ROLL et al. (2010) verificaram que o uso do GME em níveis de 0,1% com 

ou sem milho contaminado por aflatoxinas na concentração de 1ppm influenciou 

positivamente o peso vivo de frangos de corte aos 51 dias de idade. Portanto, 

ressalta-se a importância de novos estudos do aditivo especificamente a ação das 

fumonisinas e as diferentes dosagens do adsorvente. 

 

TABELA 5. Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas contendo 

milho contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 

(GME) aos 28 dias de idade 

 MNC¹ 

Tempo de  
exposição à 
fumonisina 

GME 

Média 

Probabilidade 
CV 
(%)² Com Sem FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

PF(g)¹ 
 
 

 7 dias 1094,0 1074,1 1084,1a      

1100,2 21 dias 1095,3 1086,3 1090,8a 0,02 0,31 0,94 0,18 3,65 

 28 dias 1050,7 1031,2 1041,0b      

 Média 1080,0 1063,9       

GP(g)¹ 
 
 

 7 dias 1049,6 1029,7 1039,7ab      

1055,4 21 dias 1050,3 1041,6 1046,0a 0,02 0,31 0,94 0,18 3,82 

 28 dias 1005,9 986,7 996,3b      

 Média 1035,3 1019,3       

CR(g)¹ 
 
 

 7 dias 1901,0 1826,0 1863,5      

1878,1 21 dias 1880,7 1857,9 1869,3 0,06 0,59 0,38 0,35 5,24 

 28 dias 1752,9 1795,1 1774,0      

 Média 1844,9 1826,3       

CA¹ 
 
 

 7 dias 1,696 1,660 1,678      

1,616 21 dias 1,674 1,657 1,666 0,68 0,72 0,23 0,22 4,86 

 28 dias 1,609 1,686 1,648      

  Média 1,660 1,668       

VB(%)¹ 
 
 

 7 dias 91,9 91,9 91,9      

91,0 21 dias 91,9 91,4 91,7 0,18 0,43 0,17 0,50 1,44 

 28 dias 90,0 91,7 90,9      

 Média 91,3 91,7       

¹MNC, milho não contaminado; FMS, fumonisina; PF, peso final; GP, ganho de peso; CR, 
consumo de ração; CA, conversão alimentar; VB, viabilidade; 
²CV: coeficiente de variação; 
Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste Tukey (P<0,05). 

 

SOUZA et al. (2011) verificaram que frangos de corte alimentados com 

rações contendo 2,3ppm de fumonisinas B1 durante o período de 42 dias de 
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idade não influenciaram no desempenho, sendo o consumo de ração, o peso vivo, 

e a viabilidade significativamente iguais à dieta controle. Porém, os resultados 

obtidos nesse trabalho não são corroborados pelos obtidos por BROOMHEAD et 

al. (2002) que avaliaram o uso de 25ppm e 50ppm de fumonisinas B1 nas rações 

e concluíram que essa concentração não afetou o ganho de peso, o consumo de 

ração e a conversão alimentar de frangos de corte. Anteriormente, HENRY et al. 

(2000) descreveram que a concentração de 80ppm de fumonisinas B1 pura não 

afetou o peso vivo das aves, o que não foi verificado neste trabalho. FDA (2001) 

recomenda níveis toleráveis de 100ppm de fumonisinas para frangos de corte. 

 

TABELA 6. Desempenho de frangos de corte alimentados com dietas contendo 

milho contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado 

(GME) aos 35 dias de idade 

  
  MNC¹ 

Tempo de  
exposição à 
fumonisina 

GME 

Média 

Probabilidade 
CV 
(%)² Com Sem FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

PF(g)¹ 
 
 

 7 dias 1625,2 1580,4 1602,8ab      

1603,3 21 dias 1622,8 1670,9 1646,9a <0,01 0,89 0,28 0,89 3,92 

 35 dias 1544,3 1550,3 1547,3b      

 Média 1597,4 1600,5       

GP(g)¹ 
 
 

 7 dias 1580,8 1536,0 1558,4ab      

1558,4 21 dias 1577,9 1626,3 1602,1a <0,01 0,88 0,28 0,89 4,03 

 35 dias 1499,5 1505,8 1502,7b      

  Média 1552,7 1556,0       

CR(g)¹ 
 
 

 7 dias 2941,8 2821,2 2881,5      

2932,0 21 dias 2894,2 2917,8 2906,0 0,06 0,67 0,23 0,19 3,92 

 35 dias 2766,0 2810,3 2788,2      

  Média 2867,3 2849,8             

CA¹ 
 
 

 7 dias 1,575 1,592 1,584      

1,595 21 dias 1,598 1,559 1,579 0,96 0,73 0,41 0,68 4,19 

 35 dias 1,563 1,611 1,587      

 Média 1,579 1,587       

VB(%)¹ 
 
 

 7 dias 89,7 90,0 89,9      

88,9 21 dias 90,2 89,5 89,9 0,28 0,43 0,24 0,45 1,89 

 35 dias 87,9 89,7 88,8      

 Média 89,3 89,7       

¹MNC, milho não contaminado; FMS, fumonisina; PF, peso final; GP, ganho de peso; CR, 
consumo de ração; CA, conversão alimentar; VB (%), viabilidade; 
CV²: coeficiente de variação; 
Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). 

 

Os dados de coeficiente de metabolizabilidade dos nutrientes da dieta 

na fase pré-inicial estão apresentados na Tabela 7. Observou-se que não houve 

interação entre o milho contaminado por fumonisinas e o GME no ensaio 



 21 

metabólico conduzido entre quatro a sete dias de idade (P>0,05). No entanto, 

aves alimentadas com milho contaminado por fumonisinas, independente da 

inclusão do GME, apresentaram pior coeficiente de metabolizabilidade da matéria 

seca, balanço de nitrogênio, e coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo, 

se comparadas às aves que consumiram milho não contaminado em suas dietas 

(P<0,05).  

Para o balanço de nitrogênio e o coeficiente de metabolizabilidade do 

nitrogênio a adição do GME nas rações contendo milho contaminado por 

fumonisinas não apresentou melhora, tendo inclusive efeito negativo para essas 

variáveis em relação às aves que se alimentaram de milho contaminado sem o 

adsorvente (P<0,05). Provavelmente, isto pode ter ocorrido, por não ter tido tempo 

suficiente para apresentar efeito benéfico do GME. RUTZ (2002) relata que a 

presença de açucares in vivo pode resultar na inibição da transferência de 

aminoácidos, principalmente quando açucares não metabolizáveis estão 

envolvidos. No entanto, esses resultados discordam pelos obtidos por SWAMY et 

al. (2002) que avaliaram o uso de 0,2% de GME na ração de frangos de corte e 

concluíram que o adsorvente nessa concentração, diminui a contaminação 

desses grãos no metabolismo das aves. 

 

TABELA 7. Metabolizabilidade de nutrientes de dietas contendo milho 

contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) 

para frangos de corte no período de quatro a sete dias de idade 

 MNC¹ 
Tempo de  

exposição à 
 fumonisina 

GME Média Probabilidade 
CV 
(%)² 

  Com Sem  FMS¹ GME FMS¹xGME MNC  

CMMS(%) 70,1 7 dias 68,3y 67,8y 68,1y 0,50 0,16 0,50 0,01 3,01 

BN(g) 20,9 7 dias 12,1By 17,4Ay 14,8y 0,11 <0,01 0,29 <0,01 9,09 

CMN(%) 56,9 7 dias 41,9B 52,0A 47,0y 0,06 <0,01 0,20 <0,01 7,54 

CMEE(%) 78,1 7 dias 68,6y 69,7y 69,2y 0,66 0,66 0,95 <0,01 6,76 

¹MNC, milho não contaminado; CMMS, coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca; BN, 
balanço de nitrogênio; CMN, coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio;  CMEE, coeficiente 
de metabolizabilidade do extrato etéreo. 
CV²: coeficiente de variação. 
Médias seguidas de letras maiúsculas na linha e minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste 
de Tukey (P<0,05). 
y: diferem de MNC pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Entre 18 e 21 dias (Tabela 8) observou-se que não houve interação 

entre o milho contaminado por fumonisinas e o GME (P>0,05). Porém, verificou-
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se que o tempo de exposição ao milho contaminado reduziu os valores para o 

coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio e do coeficiente de 

metabolizabilidade do extrato etéreo (P<0,05). Isto demonstra que o fungo uma 

vez presente no grão tem a capacidade de alterar o valor e o perfil nutricional 

desse ingrediente reduzindo significativamente seu valor nutritivo. Estudos 

também comprovam uma alta correlação entre a presença da micotoxina e uma 

redução do nível energético do grão. ZAVIEZO & CONTRERAS (2005), 

verificaram que a contaminação por micotoxinas promove a redução de 4% a 5% 

do valor da energia metabolizável das aves.  

 

TABELA 8. Metabolizabilidade de nutrientes de dietas contendo milho 

contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) 

para frangos de corte no período de 18 a 21 dias de idade 

  
  MNC¹ 

Tempo de  
exposição à 
fumonisina  

GME 

Média 

Probabilidade 
CV 
(%)² Com Sem FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

CMMS(%)¹ 
 

 7 dias 77,1 74,5 75,8      

74,8 21 dias 76,2 72,4 74,3 0,26 0,55 0,20 0,76 6,27 

 Média 76,7 73,5       

BN(g)¹ 
 

 7 dias 51,5 43,6 47,6      

41,8 21 dias 44,2 31,3 37,8 0,11 0,28 0,53 0,75 3,78 

 Média 47,9 37,5       

 
CMN(%)¹ 

 

 7 dias 61,7 58,5 60,1a      

53,7 21 dias 52,0 45,3 48,7b <0,01 0,13 0,48 0,58 11,24 

 Média 56,9 51,9       

CMEE(%)¹ 
 

 7 dias 90,5 90,9 90,7a      

90,8 21 dias 89,5 87,9 88,7ab 0,01 0,78 0,46 0,15 3,64 

 Média 90,0 89,4       

¹MNC, milho não contaminado; FMS, fumonisina; CMMS, coeficiente de metabolizabilidade da 
matéria seca; BN, balanço de nitrogênio; CMN, coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio;  
CMEE, coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo; 
CV²: coeficiente de variação; 
Médias seguidas de letras minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). 

 

No ensaio metabólico conduzido entre 36 e 39 dias (Tabela 9) o GME 

na dieta não minimizou os efeitos da contaminação fúngica, sendo que as aves 

não apresentaram melhores valores para o balanço de nitrogênio se comparadas 

às aves alimentadas com milho não contaminado por fumonisinas (P<0,05). A 

excreção de nutrientes foi aumentada devido à presença de fungos e piorou 

esses índices. No entanto, a presença do GME foi capaz de manter o coeficiente 

de metabolizabilidade do extrato etéreo, obtendo valor semelhante ao milho não 
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contaminado na dieta e melhora no consumo de extrato etéreo para o milho 

contaminado (P<0,05). Estes resultados concordam com os obtidos por ROCHA 

et al. (2010) que demonstraram que a presença desse aditivo pode melhorar a 

metabolizabilidade e a retenção dos nutrientes, especialmente a gordura, principal 

substrato para o desenvolvimento do fungo. 

 

TABELA 9. Metabolizabilidade de nutrientes de dietas contendo milho 

contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) 

para frangos de corte no período de 36 a 39 dias de idade 

  MNC¹ 
Fumonisinas 
 sem GME 

Fumonisinas 
 com GME Probabilidade 

CV 
(%)² 

CMMS(%)¹ 71,4 71,3 70,4 0,39 1,78 

BN(g)¹ 19,7A 17,2AB 15,0B <0,01 9,16 

CMN(%)¹ 43,8 45,3 38,3 0,25 15,79 

CDEE(%)¹ 91,2A 87,8B 89,2AB <0,01 1,47 

¹MNC, milho não contaminado; CMMS, coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca; BN, 
balanço de nitrogênio; CMN, coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio; CMEE, coeficiente de 
metabolizabilidade do extrato etéreo; 
CV²: coeficiente de variação;  
Médias seguidas de letras maiúsculas na linha diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A suplementação de 0,1% do adsorvente de micotoxina à base de 

glucomanano esterificado em ração contendo milho contaminado por fumonisinas 

na concentração de 10ppm não influencia o desempenho, porém é capaz de 

melhorar a digestibilidade da gordura em frangos de corte. 
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CAPÍTULO 3. PESOS RELATIVOS E COMPRIMENTO DE ÓRGÃOS DO 

SISTEMA DIGESTÓRIO E HISTOMORFOMETRIA INTESTINAL 

DE FRANGOS DE CORTE ALIMENTADOS COM MILHO 

CONTAMINADO POR FUMONISINAS E GLUCOMANANO 

ESTERIFICADO 

 

RESUMO: Avaliou-se o efeito do glucomanano esterificado (GME) em rações 
para frangos de corte contendo milho contaminado por fumonisinas sobre o 
desenvolvimento de órgãos do sistema digestório e a mucosa intestinal. Foram 
alojados 420 pintos de corte, machos Cobb 500, com peso médio inicial de 44,6g 
± 0,5g, criados em baterias até 35 dias de idade. Foram avaliados os grãos de 
milho contaminados ou não por fumonisinas, adicionados ou não com 0 e 0,1% de 
GME na dieta. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 3 x 2 + 1 (três períodos de exposição ao milho contaminado por 
fumonisinas: 7, 21 e 35 dias), e (duas dosagens do adsorvente: 0 e 0,1% de 
GME) e (tratamento controle: milho não contaminado por fumonisinas) totalizando 
sete tratamentos com cinco repetições de 12 aves cada. As rações foram 
isonutritivas à base de milho e farelo de soja atendendo as exigências nutricionais 
propostas pelas tabelas brasileiras. Aos sete, 21 e 35 dias de idade uma ave de 
cada repetição foi sacrificada e verificou-se os pesos relativos e comprimento de 
órgãos do sistema digestório; foram colhidos fragmentos do intestino (duodeno, 
jejuno e íleo) para avaliação histológica nessas respectivas idades. A análise 
estatística foi realizada por intermédio do Software R e o teste de Tukey (5%) 
para comparação das médias. Verificou-se que o tempo de exposição ao milho 
contaminado reduziu o comprimento do intestino grosso e a presença do aditivo 
não minimizou o comprimento do intestino total. Os demais órgãos do sistema 
digestório não foram afetados pelos tratamentos. Não houve interação (P>0,05) 
entre a fumonisina e o GME para altura de vilo, profundidade de cripta e relação 
vilo:cripta do duodeno, jejuno e íleo aos sete dias de idade. Aos 21 dias, frangos 
alimentados com milho contaminado por fumonisinas com ou sem o GME, 
apresentaram menor altura de vilo do duodeno, do jejuno e do íleo, menor 
profundidade de cripta do duodeno, do íleo e menor relação vilo:cripta do íleo se 
comparadas às aves que se alimentaram de milho não contaminado em suas 
dietas (P<0,05). Aos 35 dias verificou-se que a presença da fumonisina pode 
prejudicar a mucosa e a saúde intestinal dos frangos e que a adição do GME 
pode colaborar para reduzir a reação inflamatória e exercer efeito benéfico da 
mucosa intestinal. 
 
Palavras-chave: adsorvente, fungos, histologia, grãos, orgãos 

 

 

 

 



 28 

CHAPTER 3. RELATIVE WEIGTHS AND LENGTH DIGESTIVE ORGANS AND 

INTESTINAL HISTOMORPHOMETRY OF BROILERS FED 

DIETS CONTAINING CORN CONTAMINATED WITH 

FUMONISINS AND STERIFIED GLUCOMANANN 

 
ABSTRACT: In this study, the effect of esterified glucomannan (GME) in broilers 
diets containing corn contaminated with fumonisins on development digestive 
organs and intestinal histomorphometry was evaluated. For this, an experiment 
was conducted with 420 broiler chicks, male Cobb 500, with average weight of 
44.6 g ± 0.5 g, raised in brooded batteries until 39 days of age. The use of corn 
contaminated or not with fumonisins added or not mycotoxin absorbant 0 and 
0.1% GME in the diet was evaluated. The birds were alloted in a completely 
randomized design and factorial arrangement 3 x 2 + 1 (time of exposition to 
contaminated corn – seven, 21 and 35 days), and the adsorbent addition (0 and 
0.1% in the diet) and (control diet: non-contaminated corn with fumonisins) 
totalizing seven treatments with five replicates of 12 birds each. Diets were 
isonutritive based on corn and soybean meal and calculalted to attend nutritional 
requirements proposed by Brazilian Tables. At seven, 21 and 35 days of age, one 
bird per replicate was chosen to determine relative weights and lengths of 
digestive organs; was sampled fragments intestine (duodenum, jejunum and 
ileum) for histological evaluation in the same ages. Statistical analysis were 
performed with R software and average compared by Tukey test (5%). The 
duration of exposure to corn contaminated caused a reduction in the length of the 
large intestine and presence of the additive didn´t minimize the total length of 
intestine. Other organs of the digestive system weren´t affected by treatments. 
There was no significant interaction (p>0.05) between fumonisin and GME for 
villous height, crypt depth and relation villous:crypt in the duodenum, jejunum and 
ileum to seven days of age. On day 21, birds fed contaminated corn with 
fumonisins with or without the GME had lower villous height of duodenum, jejunum 
and ileum, and lower crypt depth in the duodenum, ileum and lower relation 
villous:crypt in the ileum compared to the birds that fed non-contaminated corn 
with fumonisins (p<0.05). At 35 days it was found that the presence fumonisin 
affect the intestine and the addition of GME can collaborate to reduce 
inflammatory reaction and express benefic effect the intestine. 
 
Kew words: absorbent, fungi, histology, grains, organs 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas condições brasileiras, os principais fungos que infestam grãos de 

milho são Fusarium moniliforme e Cephaslosporum acremonium em condições de 

campo e produção de grãos, e Aspergillus spp. e Penicillium spp. no 

armazenamento (PINTO, 1998). No caso específico do Aspergillus spp. essa 

espécie encontra-se habitualmente em todos os ambientes de produção avícola 

(ANDREATTI FILHO, 2000). 

Os fungos são tolerantes a baixas disponibilidades de água e 

causadores de deterioração dos grãos. Causam redução do conteúdo de matéria 

seca pela utilização das reservas de carboidratos e determinam a diminuição da 

qualidade por destruição do germe devido a sua habilidade de produzir 

micotoxinas e outras reservas, diminuindo o valor nutricional e a digestibilidade do 

ingrediente (FONSECA, 1999). 

 Essas micotoxinas produzidas pelos fungos afetam o trato digestório, 

as funções hepáticas, alteram o metabolismo animal, diminuem as respostas do 

sistema imune contra agentes patogênicos e aumentam a susceptibilidade a 

doenças nas aves (SANTIN et al., 2001). 

 GERTNER (2009) avaliou o efeito da fumonisina em níveis de 7ppm 

nas rações de frangos de corte sobre a histologia do fígado e a mucosa intestinal 

das aves e observou maior porcentagem de lesões hepáticas de moderadas à 

severas e menor profundidade de cripta no intestino delgado das aves quando 

comparadas ao grupo alimentado com ração controle sem adição de fumonisinas. 

Estes resultados sugerem que a fumonisina impede o perfeito desenvolvimento 

do intestino dos animais, podendo afetar a absorção de nutrientes e o 

desempenho animal. 

 STRINGHINI et al. (2000) avaliaram grãos de milho infestados com 

20% e 40% de insetos e fungos nas rações de frangos de corte e verificaram que 

não houve efeito no desempenho, no entanto, o milho contaminado contribuiu 

para o aumento da incidência de problemas metabólicos favorecendo as 

condenações de carcaças, principalmente lesões hepáticas.  

ROCHA et al. (2008) verificaram os pesos relativos e o comprimento de 

órgãos do sistema digestório e linfóide de frangos recebendo rações iniciais com 
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milho ou sorgo de diferentes qualidades, mofados e não mofados, acrescidas de 

adsorvente de micotoxinas. Constataram que grãos mofados afetam o 

desenvolvimento intestinal de frangos de corte reduzindo o comprimento do 

intestino, provável reflexo de pior desempenho e eficiência alimentar.  

Para reduzir a presença de micotoxinas nas rações de frangos de corte 

os adsorventes têm sido amplamente utilizados e a suplementação dos 

componentes da parede celular de leveduras vivas (Sacharomices cereviseae) 

tem demonstrado maior proteção contra os efeitos adversos das micotoxinas 

(ARAVIND et al., 2003; MURTHY & DEVEGOWDA, 2005; ROLL et al., 2010).  

Com este experimento, objetivou-se verificar o efeito do glucomanano 

esterificado (GME) em rações contendo milho contaminado por fumonisinas para 

frangos de corte, no que se refere ao desenvolvimento de órgãos do sistema 

digestório e fragmentos do intestino (duodeno, jejuno e íleo) por meio da 

avaliação histológica. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás, em Goiânia. Foram utilizados 420 pintos de corte de um dia de 

idade, machos Cobb 500, com peso médio inicial de 44,6g ± 0,5g, vacinados 

contra a doença de Marek no incubatório, e, posteriormente, aos 14 dias de idade, 

individualmente, via gota ocular, contra a doença de Newcastle. As aves foram 

criadas em baterias até os 35 dias de idade. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 3 x 2 + 1 (três períodos de exposição ao milho contaminado: 7, 21 e 35 

dias), e (duas dosagens do adsorvente: 0 e 0,1% à base de glucomanano 

esterificado) e (tratamento controle: milho não contaminado por fumonisinas) 

totalizando sete tratamentos com cinco repetições de 12 aves cada. Cada ração 

foi misturada com grãos de milho de diferentes qualidades (contaminados ou não 

por fumonisinas) adicionados ou não com aditivo adsorvente de micotoxinas à 

base de GME, nas concentrações de 0 e 0,1%. 
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Os tratamentos adotados para o experimento foram: 

Tratamento 1 (controle): ração pré-inicial (1 a 7 dias), inicial (8 a 21 dias) e de 

crescimento (22 a 35 dias) com milho não contaminado por fumonisinas e sem o 

produto; 

Tratamento 2: ração pré-inicial com milho contaminado por fumonisinas; 

Tratamento 3: ração pré-inicial com milho contaminado por fumonisinas e 0,1% de 

GME; 

Tratamento 4: ração pré-inicial e inicial com milho contaminado por fumonisinas; 

Tratamento 5: ração pré-inicial e inicial com milho contaminado por fumonisinas e 

0,1% de GME; 

Tratamento 6: ração pré-inicial, inicial e de crescimento com milho contaminado 

por fumonisinas; 

Tratamento 7: ração pré-inicial, inicial e de crescimento com milho contaminado 

por fumonisinas e 0,1% de GME. 

 

As rações foram isonutritivas e isoenergéticas à base de milho e farelo 

de soja (Tabela 1) atendendo as exigências nutricionais de acordo com as tabelas 

brasileiras (ROSTAGNO et al., 2011). Os grãos de milho foram avaliados quanto 

aos aspectos bromatológicos e foram encontrados 8,64% de PB, 5,08% de EE e 

89,2% de MS para o milho contaminado e 8,38% de PB, 4,36% de EE e 90,1% de 

MS para o milho não contaminado nas dietas. Através de amostras enviadas ao 

laboratório veterinário Mercolab da unidade de Cascavel – PR, credenciado junto 

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, foram feitas 

análises de micotoxinas e encontrados fumonisinas para o milho contaminado. 

Foram encontrados níveis de 10ppm (partes por milhão) de fumonisinas nas 

amostras de milho, valores superiores aos recomendados pela Comunidade 

Européia (4ppm). (COMMISSION REGULATION 1126/2007). 

As variáveis avaliadas foram: peso relativo do proventrículo e moela, 

do intestino, do pâncreas, do fígado e a histomorfometria dos três segmentos do 

intestino delgado (duodendo, jejuno e íleo) coletados aos sete, 21 e 35 dias de 

idade. 
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TABELA 1. Composição percentual e nutricional das rações experimentais 

fornecidas aos frangos de corte 

  Rações  
Ingredientes  Pré-Inicial Inicial Crescimento 

Milho 56,82 59,32 63,29 
Farelo de Soja 37,32 34,39 29,60 
Óleo Vegetal 1,50 2,37 3,00 
Fosfato Bicálcico 1,92 1,56 1,34 
Calcário Calcítico 0,81 0,85 0,82 
Sal Comum 0,44 0,42 0,40 
DL-Metionina 99% 0,35 0,30 0,29 
L-Lisina HCL 0,34 0,29 0,27 
Suplemento Mineral** e Vitamínico* 0,40 0,40 0,40 
GME ou amido 0,10 0,10 0,10 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Energia metabolizável kcal/kg 2960 3050 3150 
Proteína (%) 22,40 21,20 19,80 
Lisina digestível (%) 1,32 1,21 1,13 
Metionina +Cistina digestíveis 0,95 0,87 0,82 
Cálcio (%) 0,92 0,84 0,75 
Fósforo disponível (%) 0,47 0,40 0,35 
Sódio (%) 0,22 0,21 0,20 
* Suplemento vitamínico e mineral para frangos de corte, níveis de garantia por quilograma de 
produto: 3.125.000 UI Vitamina A, 550.000 UI Vitamina D3, 3.750 mg Vitamina E, 625 mg Vitamina 
K3, 250 mg Vitamina B1, 1.125 mg Vitamina B2, 250 mg Vitamina B6, 3.750mg Vitamina B12, 
9.500 mg Niacina, 3.750 mg Pantotenato de cálcio, 125 mg Ácido fólico, 350.000 mg DL-
metionina, 150.000 mg Cloreto de colina 50%, 12.500 mg Promotor de crescimento, 15.000 mg 
coccidiostático, 50 mg Selênio, 2.500 mg Antioxidante, 1.000 g Veículo q.s.p. **Suplemento 
mineral – Manganês 150.000mg, Zinco 100.000mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 
1.500mg. 

 

Na coleta dos órgãos, uma ave por repetição, foi pesada 

individualmente, sacrificada pelo deslocamento cervical, posicionada em decúbito 

dorsal, quando foi realizada a sua abertura para exposição das vísceras a serem 

coletadas, que posteriormente foram pesadas.  

Fragmentos do intestino foram coletados, fixados em solução de 

formalina a 10%, tamponada em pH 7,2, por um período de 24 horas. Após a 

fixação os fragmentos do intestino foram lavados em água corrente e água 

destilada, desidratados em etanol de 70 a 95%, com intervalo de 30 minutos para 

a troca de cada solução. Seguiram-se duas trocas de álcool absoluto, com 

intervalo de uma hora cada, colocados em um banho de parafina a 58C e 

incluídos em parafina com secções cortadas na espessura de 5m. As secções 

foram fixadas em lâminas histológicas, coradas pela técnica de Hematoxilina e 
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Eosina (LUNA, 1968) e examinadas por microscopia óptica. Utilizando o programa 

Image J, verificou-se a altura de vilosidade e a profundidade de cripta dos 

fragmentos do intestino delgado. As lâminas foram confeccionadas no Laboratório 

de Histologia do Curso de Zootecnia da PUC – Goiás.  

A análise estatística foi realizada por intermédio do Software R (THE R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). Para os pesos relativos e o comprimento 

de órgãos do sistema digestório e avaliação histológica do intestino (duodeno, 

jejuno e íleo) foi adotado o teste de Tukey (5% de probabilidade) para 

comparação das médias. Para comparar as médias dos tratamentos alternativos 

com o controle, foi realizado análise de variância e quando significativo realizado 

o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao verificar os resultados apresentados aos sete dias (Tabela 2) 

verificou-se que não houve interação entre o milho contaminado por fumonisinas 

e o GME (P>0,05). Frangos de corte alimentados com milho contaminado por 

fumonisinas com ou sem GME não apresentaram diferenças (P>0,05) entre os 

pesos relativos dos órgãos do sistema digestório e o comprimento do intestino 

delgado, do intestino grosso e do intestino total se comparadas às aves que 

ingeriram milho não contaminado em suas dietas. Esses resultados concordam 

com os obtidos por BIANCHI et al. (2005), pois ao usarem rações com grãos de 

baixa qualidade nutricional e contaminadas por micotoxinas não observaram 

diferenças nos pesos relativos dos órgãos. Entretanto, ROCHA et al. (2009) 

avaliaram os pesos relativos de órgãos do sistema digestório de frangos de corte 

na fase pré-inicial alimentados com rações artificialmente contaminadas com 

aflatoxinas B1 nas concentrações de 1ppm e 2,5ppm adicionadas ou não de GME 

e concluíram que foram afetados pelas micotoxinas na ração, e o GME influenciou 

o peso do proventrículo e da moela minimizando a ação da toxina.  
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TABELA 2. Pesos relativos e comprimento de órgãos do sistema digestório de 

frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 

contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) aos 

sete dias de idade 

 MNC¹ Tempo de  
exposição à 
 fumonisina 

GME Média Probabilidade 
CV 
(%)²   Com Sem  FMS¹ GME FMS¹xGME MNC 

Panc(%)³ 0,4 7 dias 0,5 0,5 0,5 0,98 0,82 0,51 0,08 16,29 

Intest(%)³ 9,8 7 dias 10,6 11,6 11,1 0,47 0,39 0,07 0,06 10,80 

Fig(%)³ 4,4 7 dias 4,7 4,5 4,6 0,44 0,84 0,75 0,08 9,72 

Pvmo(%)³ 7,5 7 dias 8,2 8,2 8,2 0,49 0,66 0,91 0,12 15,21 

CID(cm)³ 98,9 7 dias 100,9 102,9 101,9 0,45 0,65 0,54 0,25 6,81 

CIG(cm)³ 11,2 7 dias 10,4 10,8 10,6 0,31 0,48 0,18 0,42 8,14 

CIT(cm)³ 112,1 7 dias 113,3 115,7 114,5 0,48 0,71 0,58 0,29 5,96 

¹MNC, milho não contaminado; FMS¹, fumonisina;  
CV²: coeficiente de variação; 
³Peso Relativo de: Panc, pâncreas; Intest, intestino, Fig, fígado; Pvmo, proventrículo + moela; CID, 
comprimento de intestino delgado; CIG, comprimento de intestino grosso; CIT, comprimento de 
intestino total. 

 

Aos 21 dias (Tabela 3) e 35 dias de idade (Tabela 4), verificou-se que 

não houve interação entre o milho contaminado por fumonisinas e o GME 

(P>0,05). No entanto, a adição do produto nas rações contendo milho  

contaminado por fumonisinas diminuiu o comprimento do intestino delgado se 

comparadas às aves que ingeriram rações contento milho contaminado sem o 

adsorvente (P<0,05). 

Aos 35 dias (Tabela 4), não houve interação entre o milho contaminado 

por fumonisinas e o GME (P>0,05). Porém, observou-se que o tempo de 

exposição ao milho contaminado por fumonisinas reduziu o comprimento do 

intestino grosso e a presença do aditivo não minimizou o comprimento do 

intestino total (P<0,05). Os demais órgãos do sistema digestório não foram 

afetados pelos tratamentos. 
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TABELA 3. Pesos relativos e comprimento de órgãos do sistema digestório de 

frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 

contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) aos 

21 dias de idade 

 
 

 
 

MNC¹ 

Tempo de 
exposição à 
fumonisina 

GME  
 

Média 

Probabilidade  
 

MNC¹ 

 
CV 
(%)² 

 
Com 

 
Sem 

 
FMS¹ 

 
GME 

 
FMS¹xGME 

 
Panc 
(%)³ 

  

 7 dias 0,3 0,3 0,3      

0,3 21 dias 0,3 0,3 0,3 0,84 0,06 0,13 0,47 12,94 

  Média 0,3 0,3       

 
Intest 
(%)³ 

 7 dias 5,0 5,1 5,1      

5,0 21 dias 5,4 5,6 5,5 0,09 0,81 0,29 0,18 10,84 

  Média 5,2 5,4       

 
Fig 
(%)³ 

 7 dias 3,0 2,9 3,0      

2,7 21 dias 3,0 3,0 3,0 0,83 0,92 0,81 0,06 8,82 

  Média 3,0 3,0       

 
Pvmo 
(%)³ 

 7 dias 3,7 3,8 3,8      

3,5 21 dias 3,6 3,9 3,8 0,53 0,16 0,82 0,21 12,22 

  Média 3,7 3,9       

 
CID 

(cm)³ 

 7 dias 127,0 132,4 129,7      

126,6 21 dias 132,8 136,4 134,6 0,38 0,03 0,55 0,14 6,23 

  Média 129,9B 134,4A       

 
CIG 
(cm)³ 

 7 dias 16,2 17,4 16,8      

17,8 21 dias 16,2 17,0 16,6 0,43 0,42 0,59 0,36 10,39 

  Média 16,2 17,2       

 
CIT 

(cm)³ 

 7 dias 135,8 140,6 138,2      

134,7 21 dias 140,2 142,8 141,5 0,55 0,06 0,61 0,13 5,53 

  Média 138,0 141,7       

¹MNC, milho não contaminado; FMS¹, fumonisina; 
CV²: coeficiente de variação; 
³Peso Relativo de: Panc, pâncreas; Intest, intestino, Fig, fígado; Pvmo, proventrículo + moela; CID, 
comprimento de intestino delgado; CIG, comprimento de intestino grosso; CIT, comprimento de 
intestino total; 
Médias seguidas de letras maiúsculas na linha diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). 
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TABELA 4. Pesos relativos e comprimento de órgãos do sistema digestório de 

frangos de corte alimentados com dietas contendo milho 

contaminado por fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) aos 

35 dias de idade 

 
 MNC¹ 

Tempo de 
exposição à 
fumonisina 

GME 

Média 

Probabilidade 
CV 
(%)² Com Sem FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

Panc 

(%)³ 
  

 7 dias 0,2 0,2 0,2      

0,2 21 dias 0,1 0,2 0,2 0,14 0,37 0,62 0,40 18,25 

 35 dias 0,2 0,2 0,2      

  Média 0,2 0,2             

Intest 

(%)³ 
  

 7 dias 4,3 4,4 4,4      

4,1 21 dias 4,2 4,0 4,1 0,75 0,40 0,36 0,60 16,32 

 35 dias 3,9 4,6 4,3      

  Média 4,1 4,3             

Fig 

(%)³ 
  

 7 dias 2,0 2,3 2,2      

2,1 21 dias 1,9 2,0 2,0 0,32 0,10 0,68 0,99 15,73 

 35 dias 2,1 2,3 2,2      

  Média 2,0 2,2             

Pvmo 

(%)³ 
  

 7 dias 2,5 2,9 2,7      

2,7 21 dias 2,8 2,7 2,8 0,34 0,17 0,21 0,79 14,35 

 35 dias 2,3 2,7 2,5      

  Média 2,5 2,8             

CID 

(cm)³ 
  

 7 dias 141,0 148,1 144,6      

149,4 21 dias 143,6 145,3 144,5 0,99 0,01 0,06 0,49 9,59 

 35 dias 129,7 160,2 145,0      

  Média 138,1B 151,2A             

CIG 

(cm)³ 
  

 7 dias 19,7 21,3 20,5ab      

21,1 21 dias 22,5 21,1 21,8a 0,04 0,16 0,09 0,54 13,48 

 35 dias 16,4 20,6 18,5b      

  Média 19,5 21,0             

CIT 

(cm)³ 
  

 7 dias 146,4 161,0 153,7      

155,6 21 dias 148,7 151,3 150,0 0,62 <0,01 0,18 0,45 9,30 

 35 dias 134,2 160,9 147,6      

  Média 143,1B 157,7A             

¹MNC, milho não contaminado; FMS¹. fumonisina; 
CV²: coeficiente de variação; 
³Peso Relativo de: Panc, pâncreas; Intest, intestino, Fig, fígado; Pvmo, proventrículo + moela; CID, 
comprimento de intestino delgado; CIG, comprimento de intestino grosso; CIT, comprimento de 
intestino total; 
Médias seguidas de letras maiúsculas na linha diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). 

 

Estes resultados discordam dos obtidos por GOWDA et al. (2008) que 

observaram redução do peso relativo do fígado das aves com o uso de 

adsorventes de micotoxinas nas rações de frangos de corte. SWAMY et al. (2004) 

avaliaram o efeito do GME com níveis de 0,2% no crescimento e parâmetros 

imunológicos de frangos de corte e não encontraram diferenças significativas dos 

pesos relativos dos órgãos avaliados. Estes resultados nos pesos relativos dos 
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órgãos do sistema digestório são bastante contraditórios e não se constituem em 

indicadores adequados para avaliar os efeitos do milho contaminado por 

fumonisinas nas rações de frangos de corte. 

Os dados de histomorfometria das vilosidades do duodeno, jejuno e 

íleo de frangos de corte alimentados com rações contendo fumonisinas e GME 

aos sete dias de idade estão apresentados na Tabela 5. Não houve interação 

entre a fumonisina e o GME para altura de vilo, profundidade de cripta e relação 

vilo:cripta do duodeno, jejuno e íleo aos sete dias de idade (P>0,05). No entanto, 

frangos alimentados com milho contaminado por fumonisinas com ou sem o GME 

apresentaram maior altura de vilo do duodeno, maior profundidade de cripta do 

jejuno e menor relação vilo:cripta do jejuno se comparadas às aves que 

consumiram milho não contaminado em suas dietas (P<0,05). Possivelmente uma 

resposta inflamatória à ação da fumonisina com um desequilíbrio na manutenção 

da altura dos vilos e das criptas a favor destes processos pode ter ocorrido, 

resultando no aumento da altura de vilos e das criptas (MAIORKA et al., 2002). 

Aves que receberam o milho contaminado por fumonisinas com o GME 

apresentaram menor altura de vilo do duodeno e do íleo, menor profundidade de 

cripta do jejuno e do íleo, menor relação vilo:cripta do duodeno e maior relação 

vilo:cripta do íleo se comparadas às aves que não receberam o adsorvente em 

suas dietas (P<0,05). A presença do GME pode ter ocasionado diminuição da 

reação inflamatória local verificada pela menor profundidade das criptas. O menor 

desenvolvimento das vilosidades das aves que ingeriram o milho contaminado por 

fumonisinas com o GME também pode estar relacionado com à alta concentração 

de fumonisinas no intestino, sendo que o adsorvente utilizado não foi capaz de 

controlar e proporcionar a adequada renovação celular. 
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TABELA 5. Altura de vilosidade (AV) e profundidade de cripta (PC) e relação 

vilo:cripta dos segmentos do intestino delgado de frangos de corte 

alimentados com dietas contendo milho contaminado por 

fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) aos sete dias de 

idade 

  Tempo de 
exposição à 
 fumonisina 

GME 

Média 

Probabilidade 
CV² 
(%)   MNC¹ Com Sem FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

          Duodeno           

AV(µm) 700,1 7 dias 765,7By 904,9Ay 885,3y 0,93 0,22 0,70 <0,01 14,01 

PC(µm) 293,9 7 dias 275,8 297,4 286,6 0,33 0,66 0,44 0,18 9,34 

Rel.V:C¹ 2,4 7 dias 2,8B 3,0A 2,9 0,13 <0,01 0,79 0,05 9,72 

          Jejuno           

AV(µm) 471,3 7 dias 486,9 482,5 484,7 0,70 0,74 0,85 0,34 8,21 

PC(µm) 207,3 7 dias 237,9By 274,2Ay 256,1y 0,64 <0,01 0,88 0,01 10,60 

Rel.V:C¹ 2,3 7 dias 2,0y 1,8y 1,9y 0,72 0,10 0,89 0,02 14,32 

          Íleo           

AV(µm) 464,6 7 dias 390,4B 464,7A 427,6 0,19 <0,01 0,84 0,07 8,10 

PC(µm) 208,0 7 dias 172,9B 257,5A 215,2 0,95 <0,01 0,85 0,30 6,88 

Rel.V:C¹ 2,2 7 dias 2,3A 1,8B 2,1 0,38 <0,01 0,98 0,16 12,13 

¹MNC, milho não contaminado; FMS, fumonisina; Rel.V:C, relação vilo:cripta; 
CV²: coeficiente de variação; 
Médias seguidas de letras maiúsculas na linha diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). 
y: diferem de MNC pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Aos 21 dias (Tabela 6) frangos alimentados com milho contaminado 

por fumonisinas com ou sem o GME, apresentaram menor altura de vilo do 

duodeno, do jejuno e do íleo, menor profundidade de cripta do duodeno e do íleo 

e menor relação vilo:cripta do íleo se comparadas às aves que se alimentaram de 

milho não contaminado em suas dietas (P<0,05). BOUHET  et al. (2004) 

verificaram que a fumonisina possui efeito tóxico sobre células diferenciadas e 

não diferenciadas do epitélio intestinal  o que diminui o crescimento e a 

proliferação das células epiteliais, sugerindo que a fumonisina impede o perfeito 

desenvolvimento intestinal podendo afetar o desempenho e a absorção de 

nutrientes.  
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TABELA 6. Altura de vilosidade (AV) e profundidade de cripta (PC) e relação 

vilo:cripta dos segmentos do intestino delgado de frangos de corte 

alimentados com dietas contendo milho contaminado por 

fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) aos 21 dias de idade 

   GME  Probabilidade 

CV² 
(%)   MNC¹ 

Tempo de  
exposição à  
fumonisina Com Sem  Média FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

          Duodeno           

  7 dias 1288,7a 1208,6 1248,7y      

AV(µm) 1451,5 21 dias 1088,5Bb 1225,4A 1157,0y 0,07 0,44 0,04 <0,01 6,93 

  Média 1188,6y 1217,0y       

  7 dias 284,4B 402,8Aa 343,6y      

PC(µm) 369,9 21 dias 273,9 282,1b 278,0y <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,82 

  Média 279,2y 342,5y       

Rel. 
V:C¹ 

 

 7 dias 4,5A 3,0B 3,8      

3,9 21 dias 4,0 4,3 4,2 0,23 0,13 0,01 0,83 13,12 

 Média 4,3 3,7       

          Jejuno           

  7 dias 882,5 732,4 807,5y      

AV(µm) 1139,9 21 dias 819,8 778,2 799,0y 0,518 <0,01 0,31 <0,01 9,55 

  Média 851,2Ay 755,3By       

  7 dias 169,6 188,1 228,9      

PC(µm) 243,9 21 dias 165,8 181,3 273,6 0,219 0,11 0,21 0,11 7,77 

  Média 167,7 234,7       

Rel. 
 V:C¹ 

 

 7 dias 5,2Aa 3,8B 4,5      

4,6 21 dias 4,9b 4,2 4,5 <0,01 <0,01 <0,01 0,64 13,32 

 Média 5,0 4,0       

          Íleo           

  7 dias 694,5 614,7 654,6by      

AV(µm) 785,3 21 dias 721,2 694,4 707,8aby 0,02 <0,01 0,48 <0,01 6,57 

  Média 707,9Ay 654,6By       

  7 dias 208,4B 249,7A 229,1y      

PC(µm) 195,2 21 dias 218,5B 312,8A 265,7y 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 6,17 

  Média 213,5y 281,3y       

Rel. 
V:C¹ 

  

 7 dias 3,3 2,5 2,9y      

4,0 21 dias 3,3 2,2 2,8y 0,44 <0,01 0,33 <0,01 6,96 

  Média 3,3Ay 2,3By             

¹MNC, milho não contaminado; FMS, fumonisina; Rel.V:C, relação vilo:cripta; 
CV²: coeficiente de variação; 
Médias seguidas de letras maiúsculas na linha e minúsculas na coluna diferem entre si pelo Teste 
de Tukey (P<0,05). 
y: diferem de MNC pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Houve interação entre a fumonisina e o GME para a altura de vilo, 

profundidade de cripta e relação vilo:cripta do duodeno aos 21 dias de idade 

(P<0,05), sendo que frangos alimentados com milho contaminado por fumonisinas 

com o GME apresentaram menor altura de vilo do duodeno aos 21 dias de idade, 
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menor profundidade de cripta do duodeno aos sete dias de idade e maior relação 

vilo:cripta do duodeno aos sete dias de idade  se comparadas às aves que se 

alimentaram de milho contaminado por fumonisinas sem o adsorvente em suas 

dietas.  

Através da interação, verificou-se que o tempo de exposição à 

fumonisina afetou a altura de vilo do duodeno das aves que se alimentaram de 

rações contendo o adsorvente aos 21 dias de idade sendo menor quando 

comparadas aos sete dias de idade (P<0,05). Para a profundidade de cripta do 

duodeno foram encontrados maiores valores para as aves que ingeriram a 

fumonisina sem o GME nas dietas aos sete dias de idade (P<0,05), sugerindo que 

o período de exposição ao milho contaminado por fumonisinas provocou uma 

redução deste segmento do intestino delgado. 

Não houve interação entre os tratamentos para altura de vilo e a 

profundidade de cripta do jejuno, porém houve interação para a relação vilo:cripta 

do jejuno (P<0,05). Aves que se alimentaram de milho contaminado por 

fumonisinas com o adsorvente, apresentaram maior altura de vilo do jejuno e 

através da interação verificou-se uma maior relação vilo:cripta do jejuno se 

comparadas às aves que se alimentaram das rações sem o adsorvente, 

sugerindo uma melhora nas suas vilosidades (P<0,05). Este fato pode ser 

atribuído a uma possível atividade benéfica do adsorvente através do estímulo de 

enzimas digestivas ou por bactérias presentes no trato gastrintestinal no 

desenvolvimento das vilosidades, assim como observado por SANTIN et al. 

(2001) com o uso de prebióticos na alimentação de frangos de corte.  

Ao avaliar o íleo na Tabela 6, nota-se que não houve interação entre os 

tratamentos para a altura de vilo e a relação vilo:cripta, porém houve interação 

para a profundidade de cripta (P<0,05). Verificou-se que a presença do 

adsorvente utilizado foi capaz de aumentar a altura de vilo e a relação vilo:cripta 

do íleo se comparadas às aves que se alimentaram de milho contaminado por 

fumonisinas sem o GME. Através da interação, verificou-se que a profundidade de 

cripta do íleo reduziu para as aves que se alimentaram do adsorvente aos sete e 

21 dias de idade quando comparadas às aves que não ingeriram o produto 

(P<0,05). 
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Aos 35 dias idade (Tabela 7) frangos alimentados com milho 

contaminado por fumonisinas com ou sem o GME, apresentaram menor altura de 

vilo para o duodeno, o jejuno, o íleo, menor profundidade de cripta do duodeno, 

menor relação vilo:cripta do jejuno e do íleo se comparadas às aves que se 

alimentaram de milho não contaminado em suas dietas (P<0,05). Estes resultados 

concordam com os obtidos por GERTNER et al. (2009) que observaram que a 

presença da fumonisina na ração das aves é capaz de levar uma redução da 

altura de vilos e da profundidade das criptas intestinais, assim como o 

aparecimento de lesões hepáticas, sugerindo que a presença desta micotoxina  

leva uma queda no desempenho animal. 

Houve interação entre os tratamentos para a altura de vilo, 

profundidade de cripta, e relação vilo:cripta do duodeno. Através da interação, 

verificou-se uma redução da altura de vilo do duodeno aos sete e 35 dias para as 

aves que se alimentaram do milho contaminado por fumonisinas com o GME se 

comparado às aves que se alimentaram de milho contaminado por fumonisinas 

sem o GME, porém aos 21 dias de idade o adsorvente aumentou a altura de vilo 

do duodeno. Para a profundidade de cripta do duodeno verificou-se que a 

presença do adsorvente reduziu o tamanho desta variável aos sete dias de idade 

quando comparadas às aves que não receberam o GME, no entanto, aos 35 dias 

de idade o aditivo utilizado proporcionou aumento da profundidade de cripta do 

duodeno. Quanto a relação vilo:cripta do duodeno, verificou-se que aves que se 

alimentaram do adsorvente apresentaram maior relação vilo:cripta aos sete e 21 

dias e menor aos 35 dias de idade se comparadas as aves que não ingeriram o 

produto. 

Com relação ao tempo de exposição à fumonisina, aves que ingeriram 

o produto apresentaram redução da relação vilo:cripta do duodeno se 

comparadas com as aves que não ingeriram o adsorvente. Para a profundidade 

de cripta do duodeno, ocorreu redução deste segmento com o aumento do tempo 

de exposição à fumonisina (P<0,05).  

Houve interação entre o milho contaminado por fumonisinas e GME 

para altura de vilo e relação vilo:cripta do jejuno (P<0,05). Aves que se 

alimentaram de milho contaminado por fumonisinas com o GME apresentaram 

menor altura de vilo e menor relação vilo:cripta do jejuno aos sete dias se 
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comparadas às aves que não ingeriram o adsorvente em suas dietas, e o período 

de exposição à fumonisinas acabou provocando redução da altura de vilo e 

relação vilo:cripta do jejuno para aves que se alimentaram do milho contaminado 

por fumonisinas sem o produto. Para a profundidade de cripta do jejuno verificou-

se que o tempo de exposição à fumonisina, independente da utilização de 

adsorvente, proporcionou aumento de tamanho aos 21 dias e redução aos sete e 

35 dias. 

Ao avaliar o íleo na Tabela 7, nota-se que houve interação entre os 

tratamentos para a altura de vilo, profundidade de cripta e relação vilo:cripta 

(P<0,05). Verificou-se que o adsorvente utilizado não foi capaz de aumentar a 

altura de vilo do íleo aos sete dias se comparadas às aves que se alimentaram do 

milho contaminado por fumonisinas sem o GME, porém o produto promoveu 

maior altura de vilo aos 35 dias de idade. Aves que ingeriram milho contaminado 

por fumonisinas com o adsorvente aos sete dias de idade apresentaram uma 

redução da profundidade de cripta e menor relação vilo:cripta do íleo quando 

comparadas às aves que se alimentaram do milho contaminado por fumonisinas 

sem o GME. 

Para o tempo de exposição à fumonisina, a altura de vilo e a relação 

vilo:cripta do íleo das aves que receberam milho contaminado sem o produto 

reduziu aos 21 e 35 dias quando comparadas aos sete dias de idade, sugerindo 

que o período de exposição à fumonisina contribuiu para uma redução das 

variáveis 
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TABELA 7. Altura de vilosidade (AV) e profundidade de cripta (PC) e relação 

vilo:cripta dos segmentos do intestino delgado de frangos de corte 

alimentados com dietas contendo milho contaminado por 

fumonisinas e glucomanano esterificado (GME) aos 35 dias de idade 

  MNC 

 Tempo de  
exposição à  
fumonisina 

GME 

 Média 

Probabilidade 
CV 
(%) Com Sem FMS¹ GME FMS¹xGME MNC¹ 

          Duodeno           

  7 dias 1261,7B 1582,5A 1422,1y      

AV(µm) 1692,0 21 dias 1466,6A 1296,1B 1381,4y 0,05 <0,01 0,21 <0,01 5,32 

  35 dias 1536,2B 1692,1A 1614,2y      

  Média 1421,5y 1523,6y       

  7 dias 237,5B 336,3Aa 286,9y      

PC(µm) 406,7 21 dias 305,8 333,5a 319,7y <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 7,01 

  35 dias 340,5A 284,2Bb 312,4y      

  Média 294,6y 318,0y       

Rel. 
 V:C¹ 

 

 7 dias 5,3Aa 4,7B 5,0      

4,2 21 dias 4,8Aab 3,9B 4,4 <0,01 0,85 <0,01 0,11 8,95 

 35 dias 4,5Bb 6,0A 5,3      

 Média 4,9 4,9       

          Jejuno           

  7 dias 829,5B 1058,4Aa 944,0y      

AV(µm) 1789,3 21 dias 841,9 809,9b 825,9y <0,01 0,06 <0,01 <0,01 6,75 

  35 dias 819,1 822,9b 821,0y      

  Média 830,2y 897,1y       

  7 dias 243,1 245,0 244,1b      

PC(µm) 281,8 21 dias 338,1 319,4 328,8a <0,01 0,80 0,11 0,55 7,68 

  35 dias 242,5 265,2 253,9b      

  Média 274,6 276,5       

Rel. 
 V:C¹ 

 

 7 dias 3,4B 4,3Aa 3,9y      

6,3 21 dias 2,5 2,5b 2,5y <0,01 0,12 <0,01 <0,01 8.01 

 35 dias 3,4 3,1b 3,3y      

 Média 3,1y 3,3y       

          Ileo           

  7 dias 644,0B 958,7Aa 801,4y      

AV(µm) 1056,0 21 dias 735,1 746,6b 740,9y 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 5,93 

  35 dias 778,5A 675,5Bb 727,0y      

  Média 719,2y 793,6y       

  7 dias 282,4B 315,1A 298,8      

PC(µm) 285,1 21 dias 270,0 298,6 284,3 0,43 0,20 0,02 0,63 2,73 

  35 dias 302,8 276,6 289,7      

  Média 285,1 296,8       

Rel. 
 V:C¹ 

  

 7 dias 2,3B 3,0Aa 2,7y      

3,7 21 dias 2,7 2,7b 2,7y 0,43 0,22 <0,01 <0,01 9,61 

 35 dias 2,6 2,4b 2,5y      

  Média 2,5y 2,7y             

¹MNC, milho não contaminado; FMS, fumonisina; Rel.V:C, relação vilo:cripta; CV²: coeficiente 
de variação; Médias seguidas de letras maiúsculas na linha e minúsculas na coluna diferem entre 
si pelo Teste de Tukey (P<0,05). y: diferem de MNC pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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O frango de corte está sujeito a uma série de fatores que podem alterar 

as características morfofuncionais da mucosa do trato gastrintestinal. Assim, 

lesões por microorganismos e toxinas podem afetar o crescimento celular e 

induzir alterações funcionais, em especial, nos mecanismos de absorção dos 

nutrientes (MAIORKA et al., 2002). Outras pesquisas revelam melhora nas 

vilosidades quando se administrou o adsorvente em rações de frangos de corte 

contendo micotoxinas (REDDY & DEVEGOWDA, 2004; MURTHY & 

DEVEGOWDA, 2005; GIRISHI et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2010).  

As ações do GME no desenvolvimento das vilosidades intestinais ainda 

são contraditórias devido à escassez de pesquisas com este aditivo influenciando 

no desenvolvimento do intestino. Outros fatores podem contribuir com esta 

diversidade como o nível de inclusão do produto a ser utilizado e a capacidade de 

adsorção de micotoxinas específicas. 

 

 

4.  CONCLUSÃO 

 

A utilização de 0,1% de glucomanano esterificado em rações contendo 

milho contaminado por 10ppm de fumonisinas não influencia os pesos relativos de 

órgãos do sistema digestório e a presença da fumonisina afeta o desenvolvimento 

das vilosidades dos frangos. A adição do GME pode colaborar para reduzir a 

reação inflamatória e exercer efeito benéfico da mucosa intestinal. 
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esforços na redução do intervalo de colheita, secagem, pré-limpeza 

dos grãos de milho e o melhoramento genético das sementes visando à obtenção 

de híbridos resistentes aos fungos toxigênicos são assuntos que devem ser 

exaustivamente pesquisados e discutidos, uma vez que contribuiem para a 

manutenção da qualidade dos grãos de milho. 

Adotar práticas que diminuam a presença de insetos e roedores nas 

lavouras de grãos, controlar a temperatura e a umidade durante a armazenagem 

das matérias-primas de forma adequada são importantes medidas para impedir 

as condições do desenvolvimento fúngico e a conseqüente produção de suas 

toxinas.  

Lotes de frangos de corte são afetados pelo consumo de grãos 

contaminados por fumonisinas, principalmente com redução de desempenho, 

menor disponibilidade de nutrientes para digestão. Mesmo em baixas 

concentrações, fungos e micotoxinas interferem no metabolismo, nos órgãos do 

sistema digestório e no perfeito desenvolvimento do epitélio intestinal das aves. A 

garantia fitossanitária deve ser feita quanto à utilização do milho, pois prioriza à 

saúde humana e animal, e o processamento industrial não degrada a toxina 

presente em grãos contaminados, que pode ser detectada nos produtos derivados 

do milho. Portanto, os profissionais envolvidos com a cadeia produtiva avícola 

devem ficar atentos e monitorar a qualidade dos grãos utilizados na produção de 

rações para esses animais. 

Na tentativa de minimizar esses prejuízos, a suplementação de 

glucomanano esterificado na concentração de 0,1% nas rações de frangos de 

corte foi testada. Apesar de não demonstrar eficiência para diminuir o efeito da 

contaminação fúngica e da fumonisina no desempenho das aves, o adsorvente 

utilizado reduziu as perdas ocorridas na digestibilidade dos nutrientes e pode 

exercer efeito benéfico na mucosa intestinal.  

Verifica-se a necessidade de se realizar pesquisas complementares 

com diferentes concentrações do glucomanano esterificado para frangos de corte 

e a capacidade de adsorção de um espectro maior ou menor de micotoxinas, 

enfatizando aspectos metabólicos e desenvolvimento da mucosa intestinal. 


